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En compliment del mandat que estableix l’article 22 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, 
de la Generalitat, de la Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, es presenta la Memòria de les actuacions desenvolupades per 
aquesta entitat durant l’any 2022 en l’àmbit de les seues funcions.  
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L’Agència  
AVAF 
Ens trobem en: 

C/ Navellos, 14-3 | 46003 València 
96.278.74.50 

https://www.antifraucv.es 
 

Portal de Transparència: 
https://www.antifraucv.es/va/portal-de-transparencia-2/ 

 
Bústia de Denúncies: 

https://www.antifraucv.es/va/bustia-de-denuncies-2/ 
 

Departament de comunicació: 
comunicacion@antifraucv.es 

 
 

Xarxes Socials: 
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1. 
Presentació 
 
Per sisé any consecutiu, l'Agència Valenciana Antifrau presenta a les Corts la seua Memòria 
d'activitat donant compliment al deure de rendir comptes davant el parlament del poble 
valencià, tal com es recull a l'article 22 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la 
Generalitat, de prevenció i lluita contra la corrupció, així com a l'article 81 del seu Reglament 
de funcionament i règim interior. 

L'elaboració de la Memòria d’activitat constitueix, a més, un exercici intern per a la pròpia 
Agència en tant que totes les àrees, serveis, unitats i el propi equip directiu escometen una 
revisió sistemàtica de totes les activitats desenvolupades al llarg de l'exercici finalitzat, 
podent contrastar els resultats aconseguits amb els objectius que es van fixar a l’inici i, 
d'aquesta manera, poder avaluar el compliment, l'eficiència i eficàcia de l'organització en 
relació amb els recursos disponibles. És per tant una eina indissociable de la planificació 
estratègica i de la seua avaluació contínua i una convicció que la rendició de comptes davant 
la societat valenciana ha de ser una obligació de totes les organitzacions públiques i en 
particular de totes les persones que formem part de l’AVAF. 

Si el passat exercici 2021 va ser un any de desenvolupament normatiu intern amb l'aprovació 
del Codi ètic i de conducta per a tot el personal de l'Agència, la constitució del Comité d'ètica 
i la modificació puntual del Reglament creant la Direcció adjunta, durant l'exercici 2022, 
l'activitat normativa s'ha centrat amb gran intensitat a treballar perquè  la transposició per 
part de l'Estat de la Directiva (UE) 2019/1937, més coneguda com a Directiva 
Whistleblowers, s'harmonitzara amb les lleis autonòmiques preexistents i especialment amb 
la llei valenciana, que s'havia avançat tres anys a la pròpia Directiva i set anys a la recent 
Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre 
infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, que l'Estat acaba de promulgar (BOE 
núm. 44, de 21 de febrer de 2023), i el procés d'aprovació del qual va ser precedit de 
nombroses reunions al llarg de 2022 amb el Ministeri de Justícia, tant en la fase 
d'avantprojecte  com en el tràmit parlamentari. Finalment s'ha aconseguit que la llei estatal i 
la nostra pròpia llei autonòmica al costat de les dels restants territoris amb llei pròpia, es 
complementen reforçant el marc jurídic d'actuació de l’AVAF en quedar reconeguda 
expressament a la llei estatal l'existència i les competències pròpies de les agències i 
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oficines antifrau autonòmiques de la  Comunitat Valenciana, Catalunya, Balears, Andalusia 
i Navarra i també les oficines municipals de Madrid i Barcelona, i establint un mecanisme de 
coordinació amb la futura Autoritat Independent de Protecció de l'Informant (AAI) que 
permetrà que definitivament l'Estat es dote d'una estratègia de prevenció i lluita contra la 
corrupció.  

No cal recordar que la Directiva ve a consagrar, a nivell d'Espanya i dels països de la UE 
que encara no la tinguen legalment reconeguda, l'obligació ja establida en la Comunitat 
Valenciana pels articles 14 de la nostra Llei 11/2016 i 41 del seu Reglament de 
desenvolupament per a protegir de represàlies a les persones que denuncien, informen o 
alerten de corrupció, frau o males pràctiques. L'Agència des dels seus inicis en 2017 fins hui 
ha atorgat l'estatut de protecció a trenta persones, tres més que les que tenien atorgada la 
protecció en 2021, recaient la gestió d'aquestes situacions sobre la Direcció d'Assumptes 
Jurídics de l’AVAF. L'efectiva transposició de la Directiva a Espanya vindrà a reforçar 
aquesta complexa funció de l'Agència i tindrà sens dubte repercussió en totes les 
Administracions Públiques.  

Seguint el marc d'activitats generades per la Directiva Whistleblowers, a la fi de 2022, l’AVAF 
va ser convidada a comparéixer davant la comissió d'experts dels 27 països membres de la 
Unió Europea i dels països candidats reunits a Brussel·les i que vigilen la transposició en 
cada Estat membre, per a exposar els sistemes d'informació i recepció de denúncies, així 
com la seua gestió i funcionament en l'àmbit de la nostra organització. Aquesta 
compareixença va ser compartida amb l’ANAC-Autoritat Nacional Anticorrupció d'Itàlia, que 
s'ha dotat d'un canal de denúncies molt similar al de l’AVAF.  

És evident que la Directiva, i ara la llei estatal, consagren la participació ciutadana en la lluita 
contra la corrupció, proporcionant-li instruments legals i de protecció a les persones que 
informen d'infraccions de Dret i imposant obligacions a les administracions públiques per a 
garantir la protecció a les persones denunciants amb elevades sancions dirigides als 
infractors, tal com ja preveia l'estratègia valenciana contra la corrupció aprovada amb la Llei 
11/2016, de 28 de novembre, de creació de l’AVAF. I per a establir llaços estables i eficaços 
de col·laboració amb aquella ciutadania el Reglament de l’AVAF va crear el Consell de 
Participació, constituït per dotze organitzacions de la societat civil, així com per persones 
expertes dins d'aquest àmbit, el qual en 2022 ha vingut funcionant amb normalitat i fent 
importants aportacions que permeten a l’AVAF conéixer molt millor la percepció social de la 
problemàtica sobre la qual s'actua.  

La veritat és que en el nostre àmbit territorial la ciutadania valenciana compta des de maig 
de 2018 amb un mitjà confidencial per a informar d'infraccions de l'ordenament jurídic que 
constituïsquen frau, corrupció o males pràctiques adscrit a la Direcció d'Anàlisi i Investigació, 
que és de fàcil accés i senzill maneig des de la web, tot això sense perjudici que continue 
sent possible utilitzar els sistemes tradicionals de denúncia a través del registre d'entrada, 
per compareixença personal o per correu electrònic o postal, incloent entre els objectius de 
2023 la posada en marxa de la bústia de veu. Cal ressaltar que en 2022 es van rebre 453 
denúncies i que el 87,42% de les mateixes van entrar pel canal electrònic disponible en la 
web. Aquest nombre de denúncies representa un increment considerable respecte l'any 
2021, que va registrar l'entrada de 359 denúncies. El motiu de l'increment es deu, sens 
dubte, al millor coneixement públic de l'Agència i a la confiança en el seu treball.  
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Per les matèries denunciades, per segon any consecutiu, la gestió de recursos humans és 
la que més denúncies ha acumulat (44%), enfront de la contractació pública (14%) i, 
seguides aquestes a distància, l'urbanisme (9%) i les subvencions (7%). Del conjunt de 
denúncies registrades, al voltant del 25% de les denúncies passen la fase d'avaluació de 
versemblança i deriven en expedients d'investigació dels quals aproximadament un 95% 
finalitzen amb requeriments d'accions correctores, recomanacions de millora i, en menor 
mesura, es remeten al Ministeri Fiscal o al Tribunal de Comptes. En el detall de la Memòria 
podran conéixer de forma detallada les matèries investigades deixant constància enumerada 
de les administracions i entitats públiques que han complit les recomanacions, que són la 
majoria, i també les que no han complit els requeriments i recomanacions efectuades per 
l'Agència després del corresponent expedient d'investigació. En compliment de l’article 40 
del Reglament, en els seus apartats 4 i 5, que ordena donar compte a les Corts en els casos 
d'incompliments, mitjançant la present Memòria es deixa constància de cadascuna de les 
administracions i ens del sector públic que han incomplit els requeriments o recomanacions 
emesos per l’AVAF, prèvia tramitació dels corresponents expedients contradictoris, deixant-
ne constància davant les Corts i la societat valenciana. Name and Shame és l'expressió 
anglosaxona que identifica el fet que els òrgans de control esgoten la seua capacitat de 
convicció i no compten legalment amb potestat executiva ni sancionadora per a restaurar els 
incompliments descoberts. En l'actualitat es troben en el portal de transparència de l’AVAF 
tots els informes finals dels expedients d'investigació acabats de manera que, prèvia 
anonimització de les dades personals subjectes a protecció, la ciutadania pot conéixer els 
resultats de les investigacions cas a cas. 

Tal com ja es va exposar en la Memòria de 2021, en la present de l'exercici 2022 també 
s'incorpora la relació quantificada i detallada de l'impacte econòmic de les actuacions 
investigadores de l'Agència, que en el passat exercici ha ascendit a la xifra de 5.629.689 
euros; imports que les administracions objecte de l'actuació investigadora tenen l'obligació 
de rescabalar-se. Si el cost de funcionament de l’AVAF en 2022 ha sigut de 3.193.853,18 
euros, la ràtio de retorn econòmic estimat suposa que per cada euro invertit en l'Agència es 
recuperen 1,76 euros. 

Però l’AVAF no sols és acció reactiva perquè la prevenció és la primera funció i fonament 
que dona sentit a l'Agència. Evitar el mal abans que aquest es produïsca, ha sigut sempre 
un principi que ha acompanyat a les millors organitzacions i així ho contempla l’article 6 de 
la Convenció de Nacions Unides contra la corrupció, de 2003. En compliment d’aquest 
imperatiu, el Servei de Prevenció de l’AVAF ha realitzat recomanacions, guies i manuals 
nascudes de l'estudi de les causes profundes dels fenòmens de la corrupció, materials que 
ofereixen a tot el sector públic pautes i processos de millora en matèria d'integritat. L'Ordre 
1030/2021 del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública, per la qual es va ordenar l'obligatorietat 
d'aprovar plans antifrau per part de totes les administracions gestores de fons Next 
Generation, va possibilitar al llarg de 2022 l'aplicació en moltes administracions públiques 
de la Guia AVAF El Pla d'Integritat Pública: Full de ruta i Annexos Facilitadors, a la qual han 
seguit altres publicacions referides a matèries sobre l'execució dels contractes en clau 
d'integritat pública; creació d'un checklist sobre el grau d'implementació de l'administració 
electrònica en les administracions públiques; sobre detecció de riscos contraris a la integritat 
pública en el sector públic valencià; així com diferents fitxes de sistematització sobre el 
control intern, la gestió de riscos, el control extern i la construcció de marcs d'integritat.  
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Tot això ha anat acompanyat d'una extensa acció formativa entesa com a activitat 
inseparable de l'acció preventiva. L’AVAF va assumir des del primer moment de la seua 
existència que, entre les causes de la corrupció, es troba una deficient cultura de compliment 
normatiu i que, en moltes ocasions, la falta de formació i de coneixements està en l'origen 
d'aquestes conductes, des de les males pràctiques als comportaments de frau i corrupció. 
El Servei de Formació de l’AVAF va ser creat per a desenvolupar una activitat docent i 
pedagògica que s'ha anat incrementant any rere any  a través d'accions formatives en àmbits 
que van des de les pròpies administracions públiques i les seues institucions formatives, 
com l'INAP i l'IVAP, fins a les universitats públiques, els centres escolars i cada vegada en 
més ocasions aquestes accions formatives estan sent acollides pels propis Ajuntaments i 
Diputacions. Des de Vinaròs a Elx, per tota la geografia valenciana, 76 accions formatives 
amb un total de 245 hores lectives han permés que 4.382 persones hagen rebut formació 
per part dels experts de l’Agència. Aquesta xifra, sumada a les d'exercicis anteriors, suposa 
que un total de 7.760 persones han participat en les accions pedagògiques de l’AVAF.  

L'acció de prevenció i formació es complementa amb el Servei de Biblioteca i Centre de 
Documentació de l’AVAF. Tots els recursos pedagògics, materials didàctics i conferències 
impartides es reuneixen en un repositori documental gestionat per aquest Servei, que posa 
aquests a la disposició del personal de la pròpia Agència i d'experts externs. El seu rigor i la 
importància dels seus fons és la causa que el Ministeri de Cultura l'haja reconegut com a 
biblioteca especialitzada, la primera d'Espanya en matèria de corrupció. En 2022 s'han 
aconseguit els 750 volums amb un increment considerable (100%) respecte als fons de 
2021. 

La difusió i posada a la disposició de la societat de tots els recursos que s'han elaborat ha 
suposat que les guies i recomanacions estiguen sent adoptades per altres òrgans de control 
interns i externs, tant de la  Comunitat Valenciana com també de més enllà del nostre àmbit 
geogràfic. En aquest sentit mereix destacar a títol d'exemple el cas de la recomanació 
general La via de l'enriquiment injust en el sector públic ús o abús?, que ha constituït un dels 
fonaments de la Sentència 234/2021 del Jutjat Contenciós-administratiu núm. 1 de 
Pontevedra. Així mateix i sobre aquesta i altres matèries, el personal de l'Agència ha impartit 
formació a la 60a. promoció de fiscals així com al conjunt de les fiscalies d'Espanya.  

Quant a la gestió interna de l’AVAF, al llarg de 2022, s'ha comptat amb recursos suficients 
per a desenvolupar totes les activitats previstes destacant en matèria de recursos humans 
la realització dels concursos de mèrits pels quals s'han pogut cobrir llocs de treball que 
estaven vacants, que van des del nivell administratiu fins al de persones investigadores i 
expertes en prevenció, la qual cosa ha fet possible tancar l'exercici amb una cobertura 
consolidada de 48 funcionàries i funcionaris que en l'actualitat presten els seus serveis en 
l'Agència.  

Pel que respecta a  la comunicació amb la ciutadania, des del Servei de Comunicació i 
Relacions Institucionals s'han posat en marxa recursos que reforcen la divulgació dels 
materials propis i de tercers que transmeten coneixements relacionats amb la construcció 
d'una cultura de prevenció i lluita contra el frau. Per a això comptem amb diferents canals 
d'informació i comunicació com YouTube, Twitter, Instagram, Facebook, LinkedIn, Ivoox, 
Twitch i Telegram. També destaquem la posada en marxa del “Blog de l’AVAF” amb textos 
de reconegudes signatures i l'espai d'entrevistes “Diàlegs”. La web de l’AVAF ha multiplicat 
en 2022 el nombre d'usuaris, passant dels 96.024 de l'any anterior als 130.980 en 2022. El 
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77% de les visites arriben d'Espanya; després de la Comunitat Valenciana, destaquen les 
entrades que procedeixen principalment de Madrid i Barcelona. Quant a altres països de 
fora de la nostra geografia, un 6% de les visites procedeixen dels EUA i un 5,5% d'Alemanya.  

L'AVAF treballa en xarxa amb altres institucions similars d'altres Comunitats i Estats. Al llarg 
de l'any 2022 en el pla nacional ha continuat participant en les trobades de la Xarxa Estatal 
d'Oficines i Agències Antifrau. En el pla internacional s'han reforçat els vincles amb la Xarxa 
Europea d'Autoritats d'Integritat i Protecció d’Alertadors (NEIWA) i amb la European Partners 
Against Corruption-EPAC participant en la seua assemblea general celebrada el desembre 
passat. Així mateix, l’AVAF s'ha integrat en la NCPA-Xarxa d'Autoritats de Prevenció de la 
Corrupció que reuneix representacions dels cinc continents.  

A data de tancament d'aquesta Memòria, l’AVAF continua formalitzant convenis marc, 
convenis de col·laboració i protocols subscrits amb les institucions públiques valencianes, 
des de desenes d’Ajuntaments a universitats i altres entitats públiques, facilitant formació i 
transferint sense costos la tecnologia del canal de denúncies de l’AVAF que, en virtut de la 
Llei 2/2023, ja és obligatori. Fins el 13 de juny de 2023 tenen de termini les administracions 
públiques i entitats del sector públic, sindicats i organitzacions empresarials, partits polítics i 
empreses de més de 250 persones treballadores per a la seua instal·lació i organització del 
seu funcionament sota pena de fortes sancions en cas d'incompliment.  

I no puc finalitzar aquesta presentació sense demanar a les Corts que procedisquen a 
adaptar en el termini establit (six mesos des del 13 de març de 2023) la Llei 11/2016, de 28 
de novembre, de la Generalitat, de creació d'aquesta Agència, a la Llei estatal 2/2023, de 
20 de febrer, en aspectes tan importants com si l’AVAF ha d'estendre o no les seues 
competències al sector privat, inclòs en l'esmentada llei estatal. 

En les pàgines que segueixen poden conéixer de forma molt més detallada el treball 
desenvolupat per l'equip que integra l'Agència, constituït per persones funcionàries de 
carrera que han decidit formar part d'aquest projecte des del seu compromís més ferm amb 
el servei públic, amb la nostra Constitució i amb tot l'ordenament jurídic. 

 

 

 

València, 28 de març de 2023 

Joan A. Llinares Gómez 
director de l’Agència de Prevenció 
i Lluita contra el Frau i la Corrupció 
de la Comunitat Valenciana 
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2. 
Activitat  

institucional 
 
2.1. Introducció 
Sota la dependència directa de la persona titular de la Direcció General de l’Agència, 
corresponen a la unitat administrativa denominada Gabinet de Relacions Institucionals, 
Participació i Comunicació les funcions següents: 

a) Mantenir, impulsar i gestionar les relacions institucionals amb els òrgans i institucions 
de la Generalitat, de l’Estat i de les altres administracions públiques. 

b) Desenvolupar les polítiques de comunicació externa i imatge institucional de 
l’Agència, i les relacions informatives i amb els mitjans de comunicació. 

c) Proposar qualsevol actuació de l’Agència a partir dels informes, estadístiques, 
publicacions i estudis tècnics en relació amb les funcions de l’Agència. 

d) Proposar, coordinar i tramitar qualsevol actuació de l’Agència relacionada amb 
l’activitat parlamentària, en especial les compareixences parlamentàries i 
ciutadanes. 

e) Preparar i coordinar les reunions del Consell de Participació de l’Agència, així com 
promoure espais de trobada i intercanvi amb la societat civil i recollir les seues 
aportacions. 

f) Efectuar el seguiment del baròmetre de percepció de la corrupció i gestionar la 
presència de l’Agència a les xarxes socials. 

g) Vetlar pel compliment de les obligacions relatives a la transparència de l’activitat 
pública de l’Agència i la publicitat activa de la informació. 

h) Efectuar la proposta de disseny de la pàgina web de l’Agència, així com supervisar 
la seua informació i continguts i la presentació d’aquests. 

i) Efectuar el seguiment, avaluació del desenvolupament i grau de compliment de la 
normativa vigent en matèria d’igualtat entre dones i homes en l’àmbit de les 
actuacions de l’Agència, inclosa la utilització d’un llenguatge no sexista i no 
discriminatori i la transmissió de valors positius i igualitaris en la publicitat 
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institucional; proposar polítiques de gènere, el pla d’igualtat i el protocol 
d’assetjament laboral i per raó de sexe de l’Agència. 

j) Aquelles altres que se li assignen per la directora o director de l’Agència. 

Des del Gabinet de Relacions Institucionals, Comunicació i Participació s’han realitzat al llarg 
de 2022 diferents activitats institucionals que es detallen en els epígrafs que a continuació 
es desenvolupen. 

2.2. Actes organitzats 
En compliment dels fins de l’Agència i en l’àmbit de la societat civil, s’han organitzat diverses 
activitats amb l’objectiu de seguir amb la tasca de sensibilització de la ciutadania en matèria 
de lluita contra el frau i la corrupció. 

El 2022, la majoria dels actes s'han fet amb format dual: presencial i en línia. La modalitat 
en línia, amb l'emissió en directe a través de les xarxes socials, que es va començar a utilitzar 
durant la pandèmia, possibilita arribar a un públic més ampli i gravar els continguts. Al canal 
de YouTube de l'Agència, estan disponibles les gravacions dels actes realitzats: 
https://www.youtube.com/@agenciavalencianaantifraude. 

24 de gener 
Webinar: "El paper dels mitjans de comunicació davant la corrupció" 

En col·laboració amb la Unió de Periodistes Valencians (UPV), l'Agència va organitzar un 
seminari en línia que, moderat pel director de l'Agència, va comptar amb la participació dels 
periodistes: 

- Juan Nieto, corresponsal de "El Español" a València 
- Laura Ballester, redactora de "Levante-EMV" 
- Alberto Rallo, redactor de tribunals de "Las Provincias" 

 
Il·lustració 1. Infografía del webinar. El paper dels mitjans de comunicació davant la corrupció 

Enllaç a la gravació: https://youtu.be/-YxJMY0q-2M. 

https://www.youtube.com/@agenciavalencianaantifraude
https://youtu.be/-YxJMY0q-2M
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9 de març 
Webinar: Diàleg amb Joaquim Bosch al voltant del llibre "La pàtria a la cartera: Passat 
i present de la corrupció a Espanya" 

Diàleg del director de l'Agència amb el magistrat Joaquim Bosch, amb motiu de la publicació 
del  seu últim llibre titulat "La pàtria a la cartera: Passat i present de la corrupció a Espanya". 

 
Il·lustració 2. Infografia del webinar: Diàleg amb Joaquim Bosch 

Enllaç a la gravació: https://www.youtube.com/live/vClCP88RQkA?feature=share 

22 de març 
Webinar: "Els riscos de corrupció en la funció pública" 

Aquest webinar es va centrar en els riscos de corrupció en la funció pública i comptà amb 
els següents participants: 

- David Alfonso Jarque, director general de Funció Pública de la Generalitat 
Valenciana 

- Mila Ortíz, presidenta de l'Associació Valenciana de Tècnics de Personal de 
l'Administració Local (AVTPAL) 

- Joan Llinares, director de l’AVAF 
- Gustavo Segura, director d'Anàlisi i Investigació de l’AVAF 

 
Il·lustració 3. Infografia del webinar: Els riscos de corrupció en la funció pública 

Enllaç a la gravació: https://youtu.be/KyPWVVQwe-A. 

https://www.youtube.com/live/vClCP88RQkA?feature=share
https://youtu.be/KyPWVVQwe-A
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26 d ' abril 
Webinar: Diàleg amb Ernesto Ekaizer al voltant del seu llibre "El Rei al desnudo. 
Historia de un fraude" 

Diàleg del director de l'Agència amb el periodista i escriptor Ernesto Ekaizer, al voltant del 
seu llibre "El Rey al desnudo. Historia de un fraude”. 

 
Il·lustració 4. Infografia del webinar: Diàleg amb Ernesto Ekaizer 

Enllaç a la gravació: https://youtu.be/Aof74xkpR14.  

12 de desembre 
Presentació dels resultats de la 1a Enquesta sobre la percepció de la corrupció a 
Espanya i a la Comunitat Valenciana 

Presentació en roda de premsa en la seu de les Corts Valencianes dels resultats de la 1a 
Enquesta sobre la percepció de la corrupció a Espanya i a la Comunitat Valenciana pel 
catedràtic Fernando Jiménez, coautor d'aquesta. 

Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-presenta-la-1a-
enquesta-de-percepcio-de-la-corrupcio-a-espanya-i-la-comunitat-valenciana-2 / 

2.2.1. Dia mundial de les persones alertadores de corrupció 

En ocasió de la celebració el 23 de juny, del Dia Mundial de les persones alertadores de 
corrupció, es va organitzar una jornada el dia 22 per retre homenatge a qui fos el primer 
fiscal anticorrupció d’Espanya, Carlos Jiménez Villarejo, a propòsit de la publicació  del seu 
tercer i últim llibre de les memòries,  titulat "Fraus i Corrupció". 

L'acte de presentació va comptar, així mateix, amb la intervenció de Carlos Granados, 
magistrat del Tribunal Suprem, qui fora fiscal general de l'Estat entre 1994-1996 i actual 
director de l'Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l'Ajuntament de Madrid; i amb 
María Teresa Gisbert, Fiscal Superior de la Fiscalia de la Comunitat Valenciana. 

 

https://youtu.be/Aof74xkpR14
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2023/03/Encuesta_EPOCA_AVAF_dic_22_RP-2.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2023/03/Encuesta_EPOCA_AVAF_dic_22_RP-2.pdf
https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-presenta-la-1a-enquesta-de-percepcio-de-la-corrupcio-a-espanya-i-la-comunitat-valenciana-2
https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-presenta-la-1a-enquesta-de-percepcio-de-la-corrupcio-a-espanya-i-la-comunitat-valenciana-2
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Il·lustració 5. Infografia de l’acte en ocasió del Dia Mundial de les persones alertadores 

Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/memories-dun-fiscal-anticorrupcio/  
Enllaç a la gravació: https://youtu.be/9EaN9rXXufY. 

Aprofitant l'estada de Carlos Jiménez Villarejo a València, l'endemà, 23 de juny, es va 
organitzar una sessió formativa en la seu de l'Agència per al seu personal en la qual va 
compartir experiències i va contestar a les qüestions plantejades pels participants. 

Amb posterioritat, acompanyat per l'equip directiu de l'Agència, va realitzar una visita 
institucional a les Corts Valencianes, en la qual va ser rebut pel seu president, el Molt 
Excel·lent Sr. Enric Xavier Morera i Català. 

2.2.2. Dia Internacional de Nacions Unides de lluita contra la 
Corrupció 

Amb motiu de la celebració el 9 de desembre del Dia Internacional contra la Corrupció 
l'Agència va organitzar el 12 de desembre una jornada titulada "L'urbanisme i el risc de la 
corrupció". 

 
Il·lustració 6. Infografia de la jornada en ocasió del Dia internacional contra la Corrupció 

https://youtu.be/9EaN9rXXufY
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Aquesta jornada es va dividir en dues taules rodones: 

1. A la primera taula es va tractar el paper de la ciutadania en la lluita contra la corrupció 
urbanística i va comptar amb els següents participants: 

- Itziar González, arquitecta i coordinadora de l'Observatori contra la Corrupció de 
Catalunya.  

- Carles Dolç, arquitecte i urbanista.  
- Consuelo Vidal, presidenta de l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció, que 

presentà i moderà. 

2. A la segona taula, titulada "La visió jurídica de la lluita contra la corrupció urbanística",  
comptà amb els següents participants: 

- Irma Ferrer, advocada i experta en urbanisme i protecció del medi ambient. 
- Joaquim Bosch, magistrat. 
- Fernando Jiménez, doctor en Ciència Política, que presentà i moderà. 

Enllaç a la gravació: https://youtu.be/9rmH9d8sCR0. 

2.2.3. Activitats amb la Universitat de València 

En el marc del conveni signat amb la Universitat de València, per al desenvolupament del 
projecte "Activitats formatives per al bon govern i la ciutadania en el territori valencià", s'han 
seguit desenvolupant les conferències dins del programa UNISOCIETAT.  

Durant el 2022, aquestes accions formatives s'han centrat en qüestions específiques de 
l’AVAF com el bon govern, la ciutadania, la integritat pública, el conflicte d'interés, la 
transparència, l'accés a la informació, l'ètica, la inversió pública i la gestió de situacions de 
crisi. 

El director va participar, duent a terme la representació institucional de l'Agència, en les 
següents activitats formatives vinculades a la Universitat de València: 

València, 2 de febrer 
Curs de "Prevenció de riscos de corrupció en la gestió pública" 

El director va realitzar la inauguració institucional del curs "Prevenció de riscos de corrupció 
en la gestió pública" que, organitzat conjuntament amb la Universitat de València, es va 
dirigir al  seu personal administratiu adscrit al Servei de Contractació Administrativa. 

La ponència inaugural del director es titulà "El sistema institucional contra la corrupció a 
Espanya: l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana: origen, funcions i independència" i va ser seguida d'un debat. 

 

 

https://youtu.be/9rmH9d8sCR0
https://www.antifraucv.es/va/el-director-de-lavaf-inicia-el-curs-prevencio-de-riscos-de-corrupcio-en-la-gestio-publica-per-a-personal-pas-de-la-universitat-de-valencia-2/
https://www.antifraucv.es/va/el-director-de-lavaf-inicia-el-curs-prevencio-de-riscos-de-corrupcio-en-la-gestio-publica-per-a-personal-pas-de-la-universitat-de-valencia-2/
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València, 8 de febrer 
Presentació del documental "Planificació de la gestió pública. Eina del bon govern" 

Presentació institucional d'un nou documental titulat "Planificació de la gestió pública. Eina 
del bon govern" que, impulsat pel Vicerectorat de Projecció Territorial i Societat de la UV i 
elaborat en col·laboració amb l'Agència, passa a formar part del programa Docufòrum. 

Docufòrum és un programa d’audiovisuals, consistent en la realització d’activitats 
divulgatives en les quals persones expertes presenten el documental que es projecta, seguit 
d’un debat sobre el mateix que pretén estimular la participació social. 

Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/la-universitat-de-valencia-i-lagencia-
valenciana-antifrau-presenten-laudiovisual-de-docuforum-sobre-la-planificacio-de-la-gestio-
publica-com-a-eina-de-bon-govern/  

València, 21 de març 
Docufòrum "Corrupció, organisme nociu" 

El director va participar en aquest Docufòrum, dirigit a alumnes de Dret Constitucional del 
Doble Grau de Dret-Criminologia i del Grau de Dret de la UV, acompanyat per la vicedegana 
de la Facultat de Dret, Fabiola Meco Tebar, i el cap del Servei de Formació de l'Agència, 
Anselm Bodoque, que contestaren a les qüestions plantejades pels alumnes després de la 
projecció del documental "Corrupció, organisme nociu". 

Alzira, 13 de maig 
Jornada "Integritat i ètica pública" 

El director va inaugurar aquesta III Jornada específica UV-AVAF titulada "Integritat i ètica 
pública", juntament amb l'alcalde d'Alzira, Diego Gómez i García. 

La conferència principal, "Corrupció: una aproximació filosòfica", va anar a càrrec del 
Catedràtic de Filosofia de la Universitat Complutense de Madrid, José Luis Villacañas 
Berlanga. 

Enllaç a la gravació: https://youtu.be/3jfLj4Vj-uc | https://youtu.be/IVzfGMb_KsI 

València, 25 de maig 
2a edició del curs "Prevenció de riscos de corrupció en la gestió pública" 

Aquest curs, elaborat i impartit pel Servei de Formació de l’AVAF a sol·licitud de la Universitat 
de València per al seu Personal d'Administració i Serveis (PAS), va comptar en la seua 
inauguració el 25 de maig, amb una ponència del director titulada "L'Agència de Prevenció i 
Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana: origen, funcions i 
independència" que va ser seguida d’un debat. 

València, 7 de juny 
1r Curs interuniversitari "Prevenció de riscos de corrupció en la gestió pública" 

El director inaugurà aquesta primera edició del Curs interuniversitari "Prevenció de riscos de 
corrupció en la gestió pública" que es va celebrar en col·laboració amb els serveis de 

https://youtu.be/0gs-Bi1BDzs
https://youtu.be/0gs-Bi1BDzs
https://youtu.be/0gs-Bi1BDzs
https://www.uv.es/catedra-economia-bien-comun/es/divulgacion/docuforum.html
https://www.antifraucv.es/va/la-universitat-de-valencia-i-lagencia-valenciana-antifrau-presenten-laudiovisual-de-docuforum-sobre-la-planificacio-de-la-gestio-publica-com-a-eina-de-bon-govern/
https://www.antifraucv.es/va/la-universitat-de-valencia-i-lagencia-valenciana-antifrau-presenten-laudiovisual-de-docuforum-sobre-la-planificacio-de-la-gestio-publica-com-a-eina-de-bon-govern/
https://www.antifraucv.es/va/la-universitat-de-valencia-i-lagencia-valenciana-antifrau-presenten-laudiovisual-de-docuforum-sobre-la-planificacio-de-la-gestio-publica-com-a-eina-de-bon-govern/
https://youtu.be/l0qYaFv5Xuw
https://youtu.be/l0qYaFv5Xuw
https://youtu.be/l0qYaFv5Xuw
https://www.antifraucv.es/va/la-integritat-i-etica-publica-va-ser-el-tema-de-la-jornada-uv-avaf-a-la-ciutat-dalzira/
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/05/Conferencia-Villacanas-UV-AVAF.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/05/Conferencia-Villacanas-UV-AVAF.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/05/Conferencia-Villacanas-UV-AVAF.pdf
https://youtu.be/3jfLj4Vj-uc
https://youtu.be/IVzfGMb_KsI
https://www.antifraucv.es/va/arranca-el-1r-curs-interuniversitari-sobre-prevencio-de-la-corrupcio-en-la-gestio-publica-impartit-per-lagencia-valenciana-antifrau-en-les-universitats-publiques-valencianes/
https://www.antifraucv.es/va/arranca-el-1r-curs-interuniversitari-sobre-prevencio-de-la-corrupcio-en-la-gestio-publica-impartit-per-lagencia-valenciana-antifrau-en-les-universitats-publiques-valencianes/
https://www.antifraucv.es/arranca-el-1er-curso-interuniversitario-sobre-prevencion-de-la-corrupcion-en-la-gestion-publica-impartido-por-la-agencia-valenciana-antifraude-en-las-universidades-publicas-valencianas/
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formació de les cinc universitats públiques valencianes: Universitat de València, Universitat 
Politècnica de València, Universitat Miguel Hernández d’Elx, Universitat Jaume I de Castelló 
i Universitat d'Alacant,  dirigit a personal PAS i aquelles persones amb responsabilitats en 
òrgans de govern de les universitats públiques valencianes. 

València, 6 d'octubre 
VII Jornades "Les respostes penals als reptes del Bon Govern" 

El director va participar en les VII Jornades "Les respostes penals als reptes del Bon 
Govern", organitzades per la Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i 
Qualitat Democràtica i la Universitat de València, amb una ponència titulada "Naturalesa i 
funcionament de les agències, el cas de l’AVAF". 

2.2.4. Consell de Participació de la Agència Valenciana 
Antifraude 

Per Resolució de 12 de febrer de 2019, del director de l'Agència, publicada en el DOGV núm 
346 de 22 de febrer de 2019, es crea el Consell de Participació de l'Agència de Prevenció i 
Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, que es va reunir en sessió 
constitutiva el 4 d'octubre de 2019 a València.  

Aquest Consell es configura com a òrgan assessor i de consulta per a la participació de la 
societat civil i de persones expertes dins l’àmbit de la prevenció i lluita contra el frau i la 
corrupció, la transparència en l’activitat pública i la qualitat democràtica, en nom del millor 
compliment de les funcions i finalitats d’aquesta Agència. El seu objectiu és impulsar la 
vinculació de l’Agència amb la societat civil i la ciutadania facilitant la seua comunicació i 
relació. 

El Consell de Participació, es troba regulat en el títol IV (articles 24 a 26), del Reglament de 
funcionament i règim interior de l’AVAF, de 27 de juny 2019. 

En compliment de l’art. 26.2 del Reglament, el Consell s'ha reunit dues vegades l'any 2022, 
celebrant-se aquestes reunions en format dual: en línia i presencial. 

La VI REUNIÓ DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ va tindre lloc el 27 de juny de 2022, a la 
Sala Vinatea de les Corts Valencianes. La sessió fou inaugurada pel seu president, el Molt 
Excel·lent Sr. Enric Xavier Morera i Català i va comptar amb el següent ordre del dia: 

1. Dació de comptes de la Memòria d’Activitat de 2021. 
2. Rendició de comptes treball realitzat per GR3 a càrrec de la vicepresidenta. 
3. Torn obert de paraules. 

https://www.uv.es/uvweb/institut-criminologia-ciencies-penals/ca/noticies/vii-jornadaslas-respuestas-penales-los-retos-buen-gobierno-iii-jornadas-homenaje-dra-elena-gorriz-royo-1285967266548/Novetat.html?id=1286277155725
https://www.uv.es/uvweb/institut-criminologia-ciencies-penals/ca/noticies/vii-jornadaslas-respuestas-penales-los-retos-buen-gobierno-iii-jornadas-homenaje-dra-elena-gorriz-royo-1285967266548/Novetat.html?id=1286277155725
https://www.uv.es/uvweb/instituto-criminologia-ciencias-penales/es/noticias/vii-jornadaslas-respuestas-penales-retos-del-buen-gobierno-iii-jornadas-homenaje-dra-elena-gorriz-royo-1285967266548/Novetat.html?id=1286277155725
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/Resolucio-Consell-Participacio.pdf
https://www.antifraucv.es/va/es-constitueix-el-consell-de-participacio-de-lagencia-de-prevencio-i-lluita-contra-el-frau-i-la-corrupcio-de-la-comunitat-valenciana/
https://www.antifraucv.es/va/es-constitueix-el-consell-de-participacio-de-lagencia-de-prevencio-i-lluita-contra-el-frau-i-la-corrupcio-de-la-comunitat-valenciana/
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/02/pdf/2019_6610.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/02/pdf/2019_6610.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/07/02/pdf/2019_6610.pdf
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Imatge 1. VI Reunió del Consell de Participació 

En relació amb el punt 2 de l'ordre del dia, la vicepresidenta, Ana María Fuertes, exposà els 
resultats de les accions dutes a terme pel grup de treball (GR3), després del Pronunciament 
del Consell de Participació de maig de 2021, que va nàixer amb l'objectiu d'explorar una 
estratègia conjunta de suport al treball realitzat per l’AVAF, així com de trobar la forma de 
traslladar a la societat la tasca acomplida per l’Agència.  

La VII REUNIÓ DEL CONSELL DE PARTICIPACIÓ es va celebrar el 13 de desembre, 
també de manera dual a la Sala Vinatea de les Corts Valencianes. 

L’ordre del dia va ser el següent: 

1. Renovació de les Vocalies i Vicepresidència del Consell (article 25.3 Reglament 
de l'Agència). 

2. Presentació de resultats de l'estudi/enquesta sobre la corrupció política a 
Espanya 2022, a càrrec del professor Fernando Jiménez, coautor de l'estudi. 

3. Estat de transposició de la Directiva Whistleblowers i el projecte de llei 
actualment en tràmit. 

4. Torn obert de paraules. 

 
Imatge 2. VII Reunió del Consell de Participació 

En relació amb el punt 1 de l’ordre  del dia, les vocalies van manifestar la seua voluntat de 
continuïtat per tres anys més (art. 25.3 Reglament de règim interior de l’AVAF) i es va elegir, 
per votació, la vicepresidència, pel mateix període, quedant integrat el Consell de 
Participació pels següents membres: 

http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/04/Pronunciamiento_CdP.pdf
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/04/Pronunciamiento_CdP.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2023/01/230131-DOGV-Renovacion-CdP.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2023/01/230131-DOGV-Renovacion-CdP.pdf
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a) La Presidència, exercida pel director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la 
Corrupció de la Comunitat Valenciana. 
b) La Vicepresidència, que li correspon a Rafael Mauri Victoria, en representació de 
l’Observatori Ciutadà contra la Corrupció. 
c) La secretaria, exercida per la persona titular de la Direcció Adjunta i d’Afers Jurídics de 
l’Agència. 
d) Vocalies integrades per persones representants de cadascuna de les organitzacions 
cíviques de caràcter social que treballen contra el frau i la corrupció a la Comunitat 
Valenciana o que tenen entre els seus fins la transparència de l’activitat pública, el bon 
govern i la defensa dels drets dels ciutadans dins d’aquest àmbit al llarg del territori de la 
Comunitat: 

1. Transparency International España 
3. Associació Valenciana de Consumidors i Usuaris (AVACU) 
4. Tactical Whistleblower 
5. Alertadores Contra la Corrupción - Whistle Blower 
6. Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR) 
7. Open Society Initative for Europe (OSIFE) 
8. Acción Cívica contra la Corrupción 
9. Plataforma Ciutadana Castelló per la Justícia i Contra la Corrupció 
10. Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda (GESTHA) 
11. World Compliance Association (WCA) 
12. Fundació per la Justícia 

e) Quatre vocalies entre persones que s'han destacat pel seu compromís en defensa de 
l'ètica i la lluita contra el frau i la corrupció, amb repercussió de la seua activitat a la Comunitat 
Valenciana: 

1. Hervé Falciani, president de l'associació Tactical Whistleblower. 
2. Fernando Jiménez Sánchez, professor titular de Ciència Política i de l’Administració 

de la Universitat de Múrcia. 
3. Consuelo Vidal Hernandis, presidenta de l'associació Observatori Ciutadà contra la 

Corrupció. 
f) Les persones titulars dels llocs de la Direcció de Prevenció, Formació i Documentació, de 
la Direcció d’Anàlisi i Investigació, de la prefectura de Gabinet de Relacions Institucionals, 
Comunicació i Participació, i de la prefectura de l’Àrea d’Administració, Recursos Humans i 
Gestió Econòmica. 

2.3. Xarxa Estatal d’Oficines i Agències Antifrau 
El 2018 es va crear un sistema de coordinació entre les oficines i agències de l'Estat, 
anomenat Xarxa Estatal d'Oficines i Agències Antifrau. Els membres adherits són: Oficina 
Antifrau de Catalunya, Consell de Contes de Galícia; Servei Nacional de Coordinació 
Antifrau (SNCA), Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), 
Direcció de Serveis d'Anàlisi de l'Ajuntament de Barcelona, Agència de Prevenció i Lluita 
contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, Oficina de Prevenció i Lluita contra 
la Corrupció de les Illes Balears,  Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de 
l'Ajuntament de Madrid, Audiència de Comptes de Canàries, Oficina Independent de 
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Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReScon), l'Oficina Andalusa contra el Frau i la 
Corrupció i la recentment creada Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció de la Comunitat 
Foral de Navarra. 

Els objectius de la Xarxa giren en relació a les qüestions relatives a la formació del personal 
i la capacitació d'aquest, la col·laboració en activitats formatives en matèria d'integritat i ètica 
pública, la posada en comú de coneixements i experiències pràctiques en matèria de 
prevenció i lluita contra el frau i la corrupció, el foment de la integritat institucional i la 
transparència, i també els que tenen com a finalitat que la ciutadania puga comunicar, de 
manera confidencial i segura, conductes de les administracions públiques contràries als 
principis o a les regles ètiques i de bon govern i administració, determinats en l’ordenament 
jurídic vigent. 

També cal destacar la col·laboració per a dur a terme estudis en matèria de prevenció de la 
corrupció, el foment de la integritat institucional, la transparència i l'anàlisi de riscos. 

El 2022, el treball s'ha centrat en el seguiment de les accions realitzades per l'Estat Espanyol 
en la transposició de la Directiva (EU) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell de 
23 d'octubre de 2019, de protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret 
de la Unió, més coneguda com a Directiva Whistleblower, el termini del qual va acabar el 17 
de desembre de 2021, i que s'ha materialitzat en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora 
de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra 
la corrupció. 

Les reunions de la Xarxa durant l’any 2022 han estat les següents: 

Madrid, 31 de maig de 2022 
X Trobada de la Xarxa Estatal d’Oficines i Agències Antifrau  

En aquesta trobada, organitzada per l'Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de 
l'Ajuntament de Madrid, es van tractar els temes següents: 

- Anàlisi sobre estat actual de tramitació de l'Avantprojecte de Llei de la Directiva 
Whistleblowers; dació de comptes de la reunió de membres de la Xarxa amb 
representants del Ministeri de Justícia; i al·legacions i aportacions presentades per 
les diferents Oficines i Agències Antifrau que conformen la Xarxa.  

- Presentació de la Xarxa GlobE, de la Convenció de Nacions Unides contra la 
Corrupció, pel Servei Nacional de Coordinació Antifrau. 

- Exposició del Pla de Mesures Antifrau per a la gestió dels fons procedents del 
Mecanisme per a la Recuperació i Resiliència, fent especial referència a l’anàlisi de 
riscos, per l’Oficina Antifrau Catalunya; aportacions d'altres Oficines i organismes; 
posada en comú de Guies i Recomanacions per a l’elaboració dels Plans de 
Mesures Antifrau elaborats per altres membres de la Xarxa. 
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Imatge 3. X Trobada de la Xarxa Estatal d’Oficines i Agències Antifrau 

Cartagena, 29 i 30 de setembre de 2022 
XI Trobada de la Xarxa Estatal d'Oficines i Agències Antifrau 

Tal com es va fer el 2021, la segona reunió del 2022 de la Xarxa es va realitzar en el marc 
del Congrés Internacional de Transparència (CIT), que va celebrar la seua VII edició a 
Cartagena, del 28 al 30 de setembre. 

Aquesta trobada va ser organitzada per l’AVAF i va comptar amb la participació de la 
recentment creada Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció de la Comunitat Foral de 
Navarra, la directora de la qual, Edurne Eginoa Antxo, va realitzar una presentació en línia, 
com a obertura de la reunió. 

Els altres temes que es van tractar en l’ordre del dia foren els següents: 

- L’estat de tramitació de la transposició de la Directiva EU 2019/1937 per part del 
govern espanyol;  examen d’actuacions realitzades i acords sobre actuacions a 
mitjà i curt termini; i informació sobre els estats de la UE que ja han realitzat la 
transposició. 

- Preparació i aprovació, de la Declaració pública de la Xarxa a presentar en el 
context del CIT 2022. 

- Exposició a càrrec de l'Oscar Capdeferro, professor de la Universitat de Barcelona, 
de l'estudi realitzat sobre les oficines i agències antifrau, amb especial èmfasi en la 
transparència i accés a la informació en consideració a la protecció dels alertadors. 

- Informació d’activitats per als pròxims mesos de les oficines i agències que puguen 
ser d’interés comú. 

https://congresotransparencia.com/
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Imatge 4. XI Trobada de la Xarxa Estatal d’Oficines i Agències Antifrau 

La Declaració Institucional de la Xarxa, signada per l'Oficina Antifrau de Catalunya, l'Agència 
de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona, l'Agència Valenciana Antifrau, 
l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de les Illes Balears, l'Oficina Andalusa 
Antifrau i l'Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció de la Comunitat Foral de Navarra, es 
feu pública dins del Congrés Internacional de Transparència el divendres 30 a les 12 hores. 

Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/la-xarxa-estatal-doficines-i-agencies-antifrau-
demana-al-legislador-que-les-tinga-en-compte-en-la-tramitacio-del-projecte-de-llei-de-la-
transposicio-de-la-directiva-whistleblower/  

Declaració institucional: 
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/09/08_E8_Declaracion-institucional-
Red_XI_CIT.pdf 

Amb posterioritat, i també formant part del programa del Congrés, se celebrà una sessió 
titulada "La regulació de protecció de denunciants – Whistleblowers" que, moderada per 
Carlos Granados, director de l'Oficina Anticorrupció de l'Ajuntament de Madrid, va comptar 
amb la participació dels directors de les oficines i agències autonòmiques:  

- Miguel Ángel Gimeno, director de l’Oficina Antifrau de Catalunya 
- Joan Llinares, director de l'Agència Valenciana Antifrau 
- Cristòfol Milà, director de l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les 

Illes Balears 
- Ricardo Puyol, director de l'Oficina Andalusa contra el Frau i la Corrupció 

Altres reunions: 

23 de març de 2022 
La Xarxa Estatal d'Oficines i Agències Antifrau va cursar una petició de reunió a la ministra 
de Justícia, Pilar Llop Cuenca, per tractar el desenvolupament de la transposició de la 
Directiva (EU) 2019/1937, Whistleblowers. 

https://www.antifraucv.es/va/la-xarxa-estatal-doficines-i-agencies-antifrau-demana-al-legislador-que-les-tinga-en-compte-en-la-tramitacio-del-projecte-de-llei-de-la-transposicio-de-la-directiva-whistleblower/
https://www.antifraucv.es/va/la-xarxa-estatal-doficines-i-agencies-antifrau-demana-al-legislador-que-les-tinga-en-compte-en-la-tramitacio-del-projecte-de-llei-de-la-transposicio-de-la-directiva-whistleblower/
https://www.antifraucv.es/va/la-xarxa-estatal-doficines-i-agencies-antifrau-demana-al-legislador-que-les-tinga-en-compte-en-la-tramitacio-del-projecte-de-llei-de-la-transposicio-de-la-directiva-whistleblower/
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/09/08_E8_Declaracion-institucional-Red_XI_CIT.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/09/08_E8_Declaracion-institucional-Red_XI_CIT.pdf
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Aquesta reunió es celebrà, de manera virtual, el 24 de març, participant representants de: 

- Oficina Antifrau de Catalunya 
- Agència de Transparència de l'AMB 
- Oficina Andalusa contra el Frau i la Corrupció 
- Direcció de Serveis d’Anàlisi de l’Ajuntament de Barcelona 
- Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears 
- Audiència de Comptes de Canàries 
- Servei Nacional de Coordinació Antifrau – SNCA 

I per part del Ministeri de Justícia, les persones següents: 

- Ana Sánchez Hernández, subsecretària  
- Jacobo Fernández Álvarez, secretari general Tècnic  
- Flora Pérez Almoguera, subdirectora de Política Legislativa  
- Susana Orozco, Vocal Assessora de la SGT 

2.4. Grup d’Agències i Oficines autonòmiques 
anticorrupció 

El 2022, s'han celebrat diverses reunions en l’àmbit de les Agències i Oficines autonòmiques 
anticorrupció, grup format per: 

- Oficina Antifrau de Catalunya 
- Agència Valenciana Antifrau 
- Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears 
- Oficina Andalusa contra el Frau i la Corrupció 

Aquestes reunions naixen amb l'objectiu de col·laboració entre institucions anàlogues en el 
context de l'Estat, amb interessos específics, per a l'intercanvi d'impressions i punts de vista. 

Una primera reunió va tenir lloc de manera virtual el 26 d'abril, en la qual es va confirmar 
una segona trobada en Sevilla, el dia 11 de maig, a la seu de la institució andalusa, situada 
provisionalment al Parlament d'Andalusia. 

Va centrar la reunió, entre altres qüestions, la incorporació al dret intern de la Directiva 
Whistleblowers i la seua repercussió en la normativa autonòmica en vigor. 

Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/reunio-de-les-agencies-i-oficines-
autonomiques-anticorrupcio-per-a-reclamar-el-seu-paper-com-a-canal-extern-de-
denuncies-i-de-proteccio-de-les-persones-denunciants/ 

2.5. Activitat nacional i internacional 

2.5.1. Signatura de convenis i protocols de col·laboració 

Els convenis i protocols de col·laboració signats per l'Agència al llarg de l'any 2022 han estat 
els següents: 

https://www.antifraucv.es/va/reunio-de-les-agencies-i-oficines-autonomiques-anticorrupcio-per-a-reclamar-el-seu-paper-com-a-canal-extern-de-denuncies-i-de-proteccio-de-les-persones-denunciants/
https://www.antifraucv.es/va/reunio-de-les-agencies-i-oficines-autonomiques-anticorrupcio-per-a-reclamar-el-seu-paper-com-a-canal-extern-de-denuncies-i-de-proteccio-de-les-persones-denunciants/
https://www.antifraucv.es/va/reunio-de-les-agencies-i-oficines-autonomiques-anticorrupcio-per-a-reclamar-el-seu-paper-com-a-canal-extern-de-denuncies-i-de-proteccio-de-les-persones-denunciants/
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24 de gener 
Conveni marc 

 Amb la UNIVERSITAT D'ALACANT, per a la col·laboració cultural, educativa i 
científica. 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190697344755412 

Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/la-universitat-dalacant-i-lagencia-valenciana-
antifrau-signen-un-conveni-marc-de-col%c2%b7laboracio/ 

1 de març 
Protocol de col·laboració funcional 

 Amb l’AJUNTAMENT DE L’ELIANA. 
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330593752 

Nota de premsa:https://www.antifraucv.es/va/lajuntament-de-leliana-signa-un-protocol-amb-
lagencia-valenciana-antifrau-per-a-posar-en-marxa-les-busties-de-denuncia-i-el-seu-pla-
dintegritat/ 

7 de març 
Conveni de col·laboració 

 Amb el COL·LEGI DE REGISTRADORS DE LA PROPIETAT I MERCANTILS 
D'ESPANYA, per a la consulta de la Titularitat Reial de Societats Mercantils a través 
del Registre Mercantil. 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330601252 

Nota de premsa:https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-signa-un-
conveni-amb-el-col%c2%b7legi-de-registradors-per-a-poder-consultar-la-titularitat-de-les-
societats-mercantils/ 

16 de març 
Acord de pròrroga del Conveni marc 

 Amb l’OFICINA ANTIFRAU DE CATALUNYA, per a l’establiment d’un canal 
permanent de comunicació i col·laboració per millorar l’eficàcia en el compliment dels 
objectius comuns. 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/03/Publicacion-BOCV_Prorroga-Conv-
OAC-1.pdf 

Nota de premsa:https://www.antifraucv.es/va/el-director-de-loficina-antifrau-de-catalunya-i-
el-director-de-lagencia-valenciana-antifrau-han-signat-un-acord-de-prorroga-del-conveni-
marc-de-col%c2%b7laboracio-que-mantenen-totes-dues-instituci/ 

4 d ' abril 
Conveni marc 

 Amb la UNIVERSITAT JAUME I, per a la col·laboració acadèmica, científica i 
cultural. 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/04/220428-BOCV-Convenio-UJI.pdf 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190697344755412
https://www.antifraucv.es/va/la-universitat-dalacant-i-lagencia-valenciana-antifrau-signen-un-conveni-marc-de-col%c2%b7laboracio/
https://www.antifraucv.es/va/la-universitat-dalacant-i-lagencia-valenciana-antifrau-signen-un-conveni-marc-de-col%c2%b7laboracio/
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330593752
https://www.antifraucv.es/va/lajuntament-de-leliana-signa-un-protocol-amb-lagencia-valenciana-antifrau-per-a-posar-en-marxa-les-busties-de-denuncia-i-el-seu-pla-dintegritat/
https://www.antifraucv.es/va/lajuntament-de-leliana-signa-un-protocol-amb-lagencia-valenciana-antifrau-per-a-posar-en-marxa-les-busties-de-denuncia-i-el-seu-pla-dintegritat/
https://www.antifraucv.es/va/lajuntament-de-leliana-signa-un-protocol-amb-lagencia-valenciana-antifrau-per-a-posar-en-marxa-les-busties-de-denuncia-i-el-seu-pla-dintegritat/
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330601252
https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-signa-un-conveni-amb-el-col%c2%b7legi-de-registradors-per-a-poder-consultar-la-titularitat-de-les-societats-mercantils/
https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-signa-un-conveni-amb-el-col%c2%b7legi-de-registradors-per-a-poder-consultar-la-titularitat-de-les-societats-mercantils/
https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-signa-un-conveni-amb-el-col%c2%b7legi-de-registradors-per-a-poder-consultar-la-titularitat-de-les-societats-mercantils/
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/03/Publicacion-BOCV_Prorroga-Conv-OAC-1.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/03/Publicacion-BOCV_Prorroga-Conv-OAC-1.pdf
https://www.antifraucv.es/va/el-director-de-loficina-antifrau-de-catalunya-i-el-director-de-lagencia-valenciana-antifrau-han-signat-un-acord-de-prorroga-del-conveni-marc-de-col%c2%b7laboracio-que-mantenen-totes-dues-instituci/
https://www.antifraucv.es/va/el-director-de-loficina-antifrau-de-catalunya-i-el-director-de-lagencia-valenciana-antifrau-han-signat-un-acord-de-prorroga-del-conveni-marc-de-col%c2%b7laboracio-que-mantenen-totes-dues-instituci/
https://www.antifraucv.es/va/el-director-de-loficina-antifrau-de-catalunya-i-el-director-de-lagencia-valenciana-antifrau-han-signat-un-acord-de-prorroga-del-conveni-marc-de-col%c2%b7laboracio-que-mantenen-totes-dues-instituci/
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/04/220428-BOCV-Convenio-UJI.pdf
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Nota de premsa:https://www.antifraucv.es/va/la-universitat-jaume-i-i-lagencia-valenciana-
antifrau-signen-un-protocol-de-col%c2%b7laboracio-per-a-impulsar-accions-formatives-i-
cientifiques/ 

24 de maig 
Conveni marc 

 Amb la UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ, per a la col·laboració cultural, 
educativa i científica. 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/05/220603-Publicacion-BOCV-Con-
Marc-UMH.pdf 

Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/la-umh-i-lagencia-valenciana-antifrau-
desenvolupen-actuacions-conjuntes-en-lambit-de-la-prevencio-i-lluita-contra-el-frau/  

24 de maig 
Protocol de col·laboració funcional 

 Amb la DIPUTACIÓ D'ALACANT. 
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/05/220603-Publicacion-BOCV-
Protocolo-DIP-Alicante.pdf 

Nota de premsa:https://www.antifraucv.es/va/la-diputacio-dalacant-i-lagencia-signen-un-
protocol-de-col%c2%b7laboracio-per-a-previndre-la-corrupcio-i-defensar-la-integritat-
publica/ 

6 de juny 
Protocol de col·laboració funcional 

 Amb l’AJUNTAMENT DE SANT VICENT DEL RASPEIG. 
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/06/220617-BOCV-Protocolo-Ayto-San-
Vte-del-Raspeig.pdf 

Nota de premsa:https://www.antifraucv.es/va/signatura-de-conveni-amb-lajuntament-de-
sant-vicent-del-raspeig/ 

7 de juny 
Conveni Marc 

 Amb l'OBSERVATORI CIUTADÀ CONTRA LA CORRUPCIÓ, per establir un canal 
permanent de comunicació i col·laboració per millorar l'eficàcia en el compliment 
d'objectius d'interès comú. 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/Publicacion-BOCV-num-263.pdf 

Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/el-observatori-ciutada-contra-la-corrupcio-y-la-
agencia-firman-un-convenio-de-colaboracion-para-realizar-actuaciones-conjuntas-los-
proxims-4-ans/  

 

https://www.antifraucv.es/va/la-universitat-jaume-i-i-lagencia-valenciana-antifrau-signen-un-protocol-de-col%c2%b7laboracio-per-a-impulsar-accions-formatives-i-cientifiques/
https://www.antifraucv.es/va/la-universitat-jaume-i-i-lagencia-valenciana-antifrau-signen-un-protocol-de-col%c2%b7laboracio-per-a-impulsar-accions-formatives-i-cientifiques/
https://www.antifraucv.es/va/la-universitat-jaume-i-i-lagencia-valenciana-antifrau-signen-un-protocol-de-col%c2%b7laboracio-per-a-impulsar-accions-formatives-i-cientifiques/
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/05/220603-Publicacion-BOCV-Con-Marc-UMH.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/05/220603-Publicacion-BOCV-Con-Marc-UMH.pdf
https://www.antifraucv.es/va/la-umh-i-lagencia-valenciana-antifrau-desenvolupen-actuacions-conjuntes-en-lambit-de-la-prevencio-i-lluita-contra-el-frau/
https://www.antifraucv.es/va/la-umh-i-lagencia-valenciana-antifrau-desenvolupen-actuacions-conjuntes-en-lambit-de-la-prevencio-i-lluita-contra-el-frau/
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/05/220603-Publicacion-BOCV-Protocolo-DIP-Alicante.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/05/220603-Publicacion-BOCV-Protocolo-DIP-Alicante.pdf
https://www.antifraucv.es/va/la-diputacio-dalacant-i-lagencia-signen-un-protocol-de-col%c2%b7laboracio-per-a-previndre-la-corrupcio-i-defensar-la-integritat-publica/
https://www.antifraucv.es/va/la-diputacio-dalacant-i-lagencia-signen-un-protocol-de-col%c2%b7laboracio-per-a-previndre-la-corrupcio-i-defensar-la-integritat-publica/
https://www.antifraucv.es/va/la-diputacio-dalacant-i-lagencia-signen-un-protocol-de-col%c2%b7laboracio-per-a-previndre-la-corrupcio-i-defensar-la-integritat-publica/
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/06/220617-BOCV-Protocolo-Ayto-San-Vte-del-Raspeig.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/06/220617-BOCV-Protocolo-Ayto-San-Vte-del-Raspeig.pdf
https://www.antifraucv.es/va/signatura-de-conveni-amb-lajuntament-de-sant-vicent-del-raspeig/
https://www.antifraucv.es/va/signatura-de-conveni-amb-lajuntament-de-sant-vicent-del-raspeig/
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/Publicacion-BOCV-num-263.pdf
https://www.antifraucv.es/va/lobservatori-ciutada-contra-la-corrupcio-i-lagencia-signen-un-conveni-de-col%c2%b7laboracio-per-realitzar-actuacions-conjuntes-els-propers-4-anys/
https://www.antifraucv.es/va/lobservatori-ciutada-contra-la-corrupcio-i-lagencia-signen-un-conveni-de-col%c2%b7laboracio-per-realitzar-actuacions-conjuntes-els-propers-4-anys/
https://www.antifraucv.es/va/lobservatori-ciutada-contra-la-corrupcio-i-lagencia-signen-un-conveni-de-col%c2%b7laboracio-per-realitzar-actuacions-conjuntes-els-propers-4-anys/
https://www.antifraucv.es/el-observatori-ciutada-contra-la-corrupcio-y-la-agencia-firman-un-convenio-de-colaboracion-para-realizar-actuaciones-conjuntas-los-proximos-4-anos/
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15 de juny 
Acord de pròrroga del Conveni marc 

 Amb l'OFICINA DE PREVENCIÓ I LLUITA CONTRA LA CORRUPCIÓ A LES ILLES 
BALEARS. 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/Publicacion-BOCV-num-263-1.pdf 

30 de juny 
Protocol de col·laboració funcional 

 Amb l’AJUNTAMENT DE RIBA-ROJA DE TÚRIA. 
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220713-Publicacion-BOCV.pdf 

Nota de premsa:https://www.antifraucv.es/va/lajuntament-de-riba-roja-de-turia-i-lagencia-
valenciana-antifrau-signen-un-protocol-de-col%c2%b7laboracio-per-a-desenvolupar-
marcs-dintegritat-publica/ 

12 de juliol 
Protocol de col·laboració funcional 

 Amb l’empresa pública VALENCIANA D'APROFITAMENT ENERGÈTIC DE 
RESIDUS, S.A. (VAERSA). 

https://www.antifraucv.es/wp-
content/uploads/2022/07/220722_BOCV_Protocolo_Vaersa.pdf 

Nota de premsa:https://www.antifraucv.es/va/vaersa-i-lagencia-valenciana-antifrau-signen-
un-conveni-de-col%c2%b7laboracio-per-a-desenvolupar-un-marc-dintegritat-i-etica-publica/ 

20 de setembre 
Acord de pròrroga del Conveni marc 

 Amb l’AJUNTAMENT DE BARCELONA, per establir un canal permanent de 
comunicació i col·laboració per millorar l’eficàcia en el compliment dels objectius 
comuns. 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/10/221014-Publicacion-BOCV.pdf 

Nota de premsa:https://www.antifraucv.es/va/lajuntament-de-barcelona-i-lagencia-
prorroguen-per-quatre-anys-mes-la-seua-col%c2%b7laboracio-en-la-prevencio-del-frau-i-
la-proteccio-de-les-persones-alertadores-de-corrupcio/ 

21 de setembre 
Protocol de col·laboració funcional 

 Amb l’AJUNTAMENT DE LA YESA. 
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/10/221007-Publicacion-BOCV.pdf 

Nota de premsa:https://www.antifraucv.es/va/lagencia-signa-un-conveni-de-
col%c2%b7laboracio-amb-layuntament-de-la-yesa-i-porta-la-lluita-contra-el-frau-i-la-
corrupcio-als-xicotets-municipis/ 

 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/Publicacion-BOCV-num-263-1.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220713-Publicacion-BOCV.pdf
https://www.antifraucv.es/va/lajuntament-de-riba-roja-de-turia-i-lagencia-valenciana-antifrau-signen-un-protocol-de-col%c2%b7laboracio-per-a-desenvolupar-marcs-dintegritat-publica/
https://www.antifraucv.es/va/lajuntament-de-riba-roja-de-turia-i-lagencia-valenciana-antifrau-signen-un-protocol-de-col%c2%b7laboracio-per-a-desenvolupar-marcs-dintegritat-publica/
https://www.antifraucv.es/va/lajuntament-de-riba-roja-de-turia-i-lagencia-valenciana-antifrau-signen-un-protocol-de-col%c2%b7laboracio-per-a-desenvolupar-marcs-dintegritat-publica/
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220722_BOCV_Protocolo_Vaersa.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220722_BOCV_Protocolo_Vaersa.pdf
https://www.antifraucv.es/va/vaersa-i-lagencia-valenciana-antifrau-signen-un-conveni-de-col%c2%b7laboracio-per-a-desenvolupar-un-marc-dintegritat-i-etica-publica/
https://www.antifraucv.es/va/vaersa-i-lagencia-valenciana-antifrau-signen-un-conveni-de-col%c2%b7laboracio-per-a-desenvolupar-un-marc-dintegritat-i-etica-publica/
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/10/221014-Publicacion-BOCV.pdf
https://www.antifraucv.es/va/lajuntament-de-barcelona-i-lagencia-prorroguen-per-quatre-anys-mes-la-seua-col%c2%b7laboracio-en-la-prevencio-del-frau-i-la-proteccio-de-les-persones-alertadores-de-corrupcio/
https://www.antifraucv.es/va/lajuntament-de-barcelona-i-lagencia-prorroguen-per-quatre-anys-mes-la-seua-col%c2%b7laboracio-en-la-prevencio-del-frau-i-la-proteccio-de-les-persones-alertadores-de-corrupcio/
https://www.antifraucv.es/va/lajuntament-de-barcelona-i-lagencia-prorroguen-per-quatre-anys-mes-la-seua-col%c2%b7laboracio-en-la-prevencio-del-frau-i-la-proteccio-de-les-persones-alertadores-de-corrupcio/
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/10/221007-Publicacion-BOCV.pdf
https://www.antifraucv.es/va/lagencia-signa-un-conveni-de-col%c2%b7laboracio-amb-layuntament-de-la-yesa-i-porta-la-lluita-contra-el-frau-i-la-corrupcio-als-xicotets-municipis/
https://www.antifraucv.es/va/lagencia-signa-un-conveni-de-col%c2%b7laboracio-amb-layuntament-de-la-yesa-i-porta-la-lluita-contra-el-frau-i-la-corrupcio-als-xicotets-municipis/
https://www.antifraucv.es/va/lagencia-signa-un-conveni-de-col%c2%b7laboracio-amb-layuntament-de-la-yesa-i-porta-la-lluita-contra-el-frau-i-la-corrupcio-als-xicotets-municipis/
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25 d’octubre 
Protocol de col·laboració funcional 

 Amb l’empresa pública INFRAESTRUCTURES I SERVEIS DE 
TELECOMUNICACIONS I CERTIFICACIÓ S.A.U.  (ISTEC). 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221125-Publicacion-BOCV-num-
293.pdf 

Nota de premsa:https://www.antifraucv.es/va/istec-i-lagencia-valenciana-antifrau-signen-un-
conveni-de-col%c2%b7laboracio-per-a-desenvolupar-un-marc-dintegritat-i-etica-publica/ 

26 d’octubre 
Declaració d’intencions 

 Amb la CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE LA VALL DEL CAUCA (República 
de Colòmbia), amb l'objecte de realitzar accions d'interès mutu en les seues 
respectives competències. 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221125-Publicacion-BOCV-num-
293-1.pdf  

16 de novembre 
Protocol de col·laboració funcional 
 Amb l’AJUNTAMENT DE BENETÚSSER. 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221130-Publicacion-BOCV-num-
295.pdf 
Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/lajuntament-de-benetusser-signa-un-protocol-
amb-lagencia-per-a-posar-en-marxa-les-busties-de-denuncia-i-el-seu-pla-dintegritat-
municipal/  

21 de desembre 
Protocol de col·laboració funcional 
 Amb l’AJUNTAMENT DE DÉNIA. 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2023/01/230127-Publicacion-BOCV.pdf  
Nota de premsa:https://www.antifraucv.es/va/lajuntament-de-denia-i-lagencia-valenciana-
antifrau-signen-un-protocol-per-a-posar-en-marxa-les-busties-de-denuncia-i-el-pla-
dintegritat/ 

2.5.2. Socis Europeus contra la Corrupció (EPAC) i la Xarxa 
Europea de Punts de Contacte contra la Corrupció 
(EAPCN) 

Des del 2018, l'Agència és membre de l'EPAC / EACN, Xarxa europea d'agències de lluita 
contra el frau i la corrupció (EPAC The European Partners against Corruption, Socis 
europeus contra la corrupció - EACN European contact-point network against corruption, 
Xarxa europea de punts de contacte contra la corrupció). Aquesta organització 
supranacional integra més de 60 autoritats anticorrupció i òrgans de supervisió policial del 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221125-Publicacion-BOCV-num-293.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221125-Publicacion-BOCV-num-293.pdf
https://www.antifraucv.es/va/istec-i-lagencia-valenciana-antifrau-signen-un-conveni-de-col%c2%b7laboracio-per-a-desenvolupar-un-marc-dintegritat-i-etica-publica/
https://www.antifraucv.es/va/istec-i-lagencia-valenciana-antifrau-signen-un-conveni-de-col%c2%b7laboracio-per-a-desenvolupar-un-marc-dintegritat-i-etica-publica/
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221125-Publicacion-BOCV-num-293-1.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221125-Publicacion-BOCV-num-293-1.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221130-Publicacion-BOCV-num-295.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221130-Publicacion-BOCV-num-295.pdf
https://www.antifraucv.es/va/lajuntament-de-benetusser-signa-un-protocol-amb-lagencia-per-a-posar-en-marxa-les-busties-de-denuncia-i-el-seu-pla-dintegritat-municipal/
https://www.antifraucv.es/va/lajuntament-de-benetusser-signa-un-protocol-amb-lagencia-per-a-posar-en-marxa-les-busties-de-denuncia-i-el-seu-pla-dintegritat-municipal/
https://www.antifraucv.es/va/lajuntament-de-benetusser-signa-un-protocol-amb-lagencia-per-a-posar-en-marxa-les-busties-de-denuncia-i-el-seu-pla-dintegritat-municipal/
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2023/01/230127-Publicacion-BOCV.pdf
https://www.antifraucv.es/va/lajuntament-de-denia-i-lagencia-valenciana-antifrau-signen-un-protocol-per-a-posar-en-marxa-les-busties-de-denuncia-i-el-pla-dintegritat/
https://www.antifraucv.es/va/lajuntament-de-denia-i-lagencia-valenciana-antifrau-signen-un-protocol-per-a-posar-en-marxa-les-busties-de-denuncia-i-el-pla-dintegritat/
https://www.antifraucv.es/va/lajuntament-de-denia-i-lagencia-valenciana-antifrau-signen-un-protocol-per-a-posar-en-marxa-les-busties-de-denuncia-i-el-pla-dintegritat/
https://www.epac-eacn.org/
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Consell d'Europa, i prop de 50 autoritats anticorrupció dels estats membres de la Unió 
Europea. 

El 2022, la 2a edició de la Conferència i Assemblea general es va celebrar a Chisinau, 
República de Moldàvia, els dies 23 i 24 de novembre i l'Agència va participar, de forma 
virtual, al costat de més de 100 persones dels 24 països membres.  

La celebració de la reunió a Moldàvia ha condicionat l'assistència presencial dels participants 
en ser aquest país limítrof amb Ucraïna. En la trobada han estat reconeguts els esforços de 
Moldàvia en la implementació de mesures de lluita contra la corrupció per generar confiança 
en els ciutadans i de cara a la seua incorporació com a membre de la Unió Europea. 

En aquesta reunió també es va acordar l'adhesió de noves entitats a l'EPAC com l'EPPO 
(Fiscalia Europea Anticorrupció); Oficina de Seguretat Interna del Ministeri de l'Interior de 
Letònia; Oficial en cap de la Comissió d'Ètica de Lituània; Oficina interna i de protecció del 
Ministeri de l'Interior de Moldàvia; Inspecció de la Garda d'Irlanda i l'Oficina Estatal de 
Recerca d'Ucraïna. 
Declaració de Chisinau 2022: 
 https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2023/01/Declaracion-definitiva-
Chisinau_castellano.pdf 
Nota premsa: https://www.antifraucv.es/va/lagencia-participa-en-la-21a-reunio-anual-de-la-
epac-eacn-celebrada-a-moldavia/ 

2.5.3. Xarxa d'Autoritats Europees d'Integritat i Alertadors 
(NEIWA) 

El 2019, la Unió Europea va adoptar la Directiva sobre protecció de les persones alertadores 
de les infraccions del dret de la Unió (Directiva UE 1937 del Parlament Europeu i del Consell 
de 23 d'octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informen sobre 
infraccions del Dret de la Unió). 

La Xarxa d'Autoritats Europees d'Integritat i Alertadors (NEIWA), es va constituir el maig 
d'aquell mateix any per oferir una plataforma de cooperació i intercanvi de coneixements i 
experiències en el camp de la integritat i la denúncia d'irregularitats. L'Agència Valenciana 
Antifrau és membre des de 2019. 

Durant els dies 16 i 17 de juny 2022, Barcelona va acollir la 7a reunió plenària de la Xarxa 
NEIWA, en la inauguració de la qual van donar la benvinguda els directors de les Oficines i 
Agències Autonòmiques de l'Estat espanyol. 

Poden trobar més informació al respecte a l’apartat d’Afers Jurídics, d’aquesta Memòria. 

2.5.4. Xarxa d'Autoritats de Prevenció de la Corrupció (NCPA) 

La Xarxa d'Autoritats de Prevenció de la Corrupció (Network of Corruption Prevention 
Authorities, NCPA) és una xarxa que es troba dins del marc del Consell d'Europa a la Divisió 
de Delinqüència Econòmica i Cooperació. 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2023/01/Declaracion-definitiva-Chisinau_castellano.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2023/01/Declaracion-definitiva-Chisinau_castellano.pdf
https://www.antifraucv.es/va/lagencia-participa-en-la-21a-reunio-anual-de-la-epac-eacn-celebrada-a-moldavia/
https://www.antifraucv.es/va/lagencia-participa-en-la-21a-reunio-anual-de-la-epac-eacn-celebrada-a-moldavia/
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Es va posar en marxa l'octubre de 2018 amb l'objectiu d'abordar la necessitat de cooperació 
entre les autoritats anticorrupció per millorar la recollida, la gestió i l'intercanvi d'informació, 
així com la posada en comú de les seues respectives experiències i bones pràctiques. 

La xarxa NCPA compta en aquests moments amb 31 membres, una entitat observadora 
(l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears) i cinc socis. Entre els 
membres de la xarxa es troba representants de França, Bulgària, Estònia, Itàlia, Dinamarca, 
Egipte, Tunísia, Brasil, Canadà, Equador, Jordània o Azerbaidjan. 

L'actual presidència de la NCPA recau en l'Autoritat Nacional de Transparència Hel·lènica 
(NTA) de Grècia. 

El 6 de setembre, al punt 3 de l'ordre del dia de la reunió plenària de l'organització, titulat 
"Actualitzacions de nous membres de la Xarxa”, l'Agència realitza una presentació 
institucional, fou acceptada i passà a formar part de la Xarxa com a membre observador (ja 
que només les autoritats nacionals poden formar part de ple dret). 

Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-sincorpora-a-la-
network-of-corruption-prevention-authorities-ncpa-del-consell-deuropa/ 

2.5.5. Comissió Europea 

El 30 de novembre el director de l'Agència va comparéixer davant el Grup d'Experts de la 
Comissió Europea encarregat dels treballs de la transposició de la Directiva Europea 
2019/1937 de la protecció de les persones denunciants de corrupció. 

A la reunió hi van ser presents representants dels 27 estats membres, així com dels països 
candidats a ingressar a la Unió. L'Agència va ser convidada per les autoritats europees per 
explicar com funciona la seua bústia de denúncies, així com la seua experiència en la 
implantació d'aquest canal. 

En la seua intervenció el director va estar acompanyat per Javier Alamá, cap del servei 
d'informàtica de l'Agència i una de les persones responsables del funcionament de la bústia 
de denúncies que donà resposta a les preguntes de caràcter tècnic realitzades pels 
membres de la Comissió d’Experts sobre el funcionament d’aquesta. 

 
Imatge 5. Grup d’Experts de la Comissió Europea 

https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-sincorpora-a-la-network-of-corruption-prevention-authorities-ncpa-del-consell-deuropa/
https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-sincorpora-a-la-network-of-corruption-prevention-authorities-ncpa-del-consell-deuropa/
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Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-presenta-
davant-el-grup-dexperts-de-la-comissio-europea-la-seua-bustia-de-denuncies/ 

2.5.6. International Association of Anti-Corruption Authorities 
(IAACA), the United Nations Office on Drugs and Crime 
(UNODC) and the Independent Commission Against 
Corrupction (ICAC, Hong Kong) 

La International Association of Anti-Corruption Authorities (IAAC), la United Nations Office 
on Drugs and Crime (UNODC) i l'Independent Commission Against Corrupton (ICAC, Hong 
Kong) han encarregat a IBLF Global per elaborar una Guia de Polítiques sobre la Participació 
dels Joves en les activitats desenvolupades per les oficines antifrau i corrupció. 

La Guia té com a objectiu conéixer el paper actiu que juguen els joves entre els 15 i els 30 
anys com a subjectes actius i no només com a receptors de les activitats i el treball realitzat 
per les agències anticorrupció. 

L'Agència Valenciana Antifrau ha col·laborat en l'elaboració d'aquesta guia contestant als 
qüestionaris sol·licitats, així com facilitant informació al respecte. 

2.6. Assistència a actes 
Durant l'any 2022, ja superada la pandèmia provocada per la Covid-19, l'organització d'actes 
s'ha représ de manera presencial, mantenint en molts casos, a causa dels seus avantatges, 
el format híbrid (presencial i en línia).  

El director, com a representant de l’Agència ha estat present, al llarg de l’any, en els actes 
següents: 

Taula 1. Actes amb participació de l’Agència 

Data 
Entitat Lloc 

ACTIVITAT 

7 d'abril 
Presidència de la Generalitat.  València 
Presa de possessió de la nova presidenta de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, 
Verònica Cantó Doménech. 

 

30 d’abril Corts Valencianes. València 
Acte en commemoració del Dia de les Corts. 

 

1 de juny 
Presidència de la Generalitat.  València 
Acte institucional en commemoració del 40é aniversari de l'Estatut d'Autonomia de la 
Comunitat Valenciana. 

28-30 de setembre 

VII Congrés Internacional de Transparència.  Cartagena 
Assistència presencial al Congrés Internacional de Transparència, celebrat amb suport 
de la Universitat Politècnica de Cartagena, Múrcia. 
https://congresotransparencia.com/programa-cartagena/ 

10 de novembre Universitat CEU – Cardenal Herrera. Alfara del Patriarca 
Acte lliurament dels Segells Infoparticipa 2022 

https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-presenta-davant-el-grup-dexperts-de-la-comissio-europea-la-seua-bustia-de-denuncies/
https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-presenta-davant-el-grup-dexperts-de-la-comissio-europea-la-seua-bustia-de-denuncies/
https://congresotransparencia.com/programa-cartagena/
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Data 
Entitat Lloc 

ACTIVITAT 

Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/la-agencia-participa-en-la-entrega-de-los-
sellos-infoparticipa-que-la-universidad-ceu-otorga-a-los-ayuntamientos-y-diputaciones-
mas-transparentes/ 

21 de novembre 
Guàrdia Civil. Madrid 
Commemoració del 40é aniversari de la creació de la Unitat de la Policia Judicial de la 
Guàrdia Civil. 

2.7. Conferències impartides 
Així mateix, el director de l’Agència ha pronunciat les següents conferències al llarg de 2022. 
Les conferències han tingut lloc tant a la Comunitat Valenciana com a la resta d'Espanya, i 
totes es refereixen a la prevenció i l’erradicació del frau i la corrupció, l'impuls de la integritat 
i l'ètica pública, el foment d'una cultura de bones pràctiques en el disseny, l'execució i 
l'avaluació de polítiques públiques,  així com en la gestió de recursos públics, que són els 
eixos fonamentals de l’actuació d’aquesta Agència. 

Totes aquestes activitats les ha dut a terme el director de l’Agència per raó del seu càrrec i, 
per tant, sense rebre cap mena de contraprestació econòmica. 

Taula 2. Conferències impartides per l’Agència 

Data 
Entitat Lloc 

ACTIVITAT 

26 de gener 

Universitat de Salamanca. Salamanca 
El nou marc jurídic de la integritat pública arran de la Directiva Whistleblowers i 
l'Ordre HFP 1030/2021. La funció de les Agències Antifrau 
Ponència en el marc del Programa "Compliance i gestió de riscos legals" codirigit per 
Fernando Rodríguez-López, degà de la Facultat de Ciències Agràries i Ambientals de la 
Universitat de Salamanca. 
Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/conferencia-magistral-del-director-de-lavaf-
a-la-universitat-de-salamanca/ 
Visualització: https://youtu.be/M_wHdiZ5Sts 

2 de febrer 

Universitat de València.  València 
El sistema institucional contra la corrupció a Espanya: l'Agència de Prevenció i 
Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana: origen, funcions i 
independència 
Ponència seguida d'un debat dins del curs de "Prevenció de riscos de corrupció en la 
gestió pública" que, organitzat conjuntament per l’AVAF  i la UV, va dirigit al personal 
administratiu que participa en processos de contractació. 
Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/el-director-de-lavaf-inicia-el-curs-
prevencio-de-riscos-de-corrupcio-en-la-gestio-publica-per-a-personal-pas-de-la-
universitat-de-valencia/ 

24 de març 
Generalitat Valenciana.  València 
Clausura jornada "Prevenció del Delicte en el Sector Públic Instrumental" 
Ponència de clausura de la Jornada sobre Prevenció del Delicte en el Sector Públic 
Instrumental, organitzada per la Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, en la qual 

https://www.antifraucv.es/la-agencia-participa-en-la-entrega-de-los-sellos-infoparticipa-que-la-universidad-ceu-otorga-a-los-ayuntamientos-y-diputaciones-mas-transparentes/
https://www.antifraucv.es/la-agencia-participa-en-la-entrega-de-los-sellos-infoparticipa-que-la-universidad-ceu-otorga-a-los-ayuntamientos-y-diputaciones-mas-transparentes/
https://www.antifraucv.es/la-agencia-participa-en-la-entrega-de-los-sellos-infoparticipa-que-la-universidad-ceu-otorga-a-los-ayuntamientos-y-diputaciones-mas-transparentes/
https://www.antifraucv.es/va/conferencia-magistral-del-director-de-lavaf-a-la-universitat-de-salamanca/
https://www.antifraucv.es/va/conferencia-magistral-del-director-de-lavaf-a-la-universitat-de-salamanca/
https://youtu.be/M_wHdiZ5Sts
https://www.antifraucv.es/va/el-director-de-lavaf-inicia-el-curs-prevencio-de-riscos-de-corrupcio-en-la-gestio-publica-per-a-personal-pas-de-la-universitat-de-valencia/
https://www.antifraucv.es/va/el-director-de-lavaf-inicia-el-curs-prevencio-de-riscos-de-corrupcio-en-la-gestio-publica-per-a-personal-pas-de-la-universitat-de-valencia/
https://www.antifraucv.es/va/el-director-de-lavaf-inicia-el-curs-prevencio-de-riscos-de-corrupcio-en-la-gestio-publica-per-a-personal-pas-de-la-universitat-de-valencia/
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Data 
Entitat Lloc 

ACTIVITAT 

participà l'Agència i que dirigí als màxims responsables, personal directiu, auditors interns 
i personal amb responsabilitats en la matèria de la Generalitat Valenciana. 
Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-participa-en-
un-jornada-de-prevencio-del-delicte-en-el-sector-public-instrumental/ 

30 de març 

Diputació de València.  Virtual 
El sistema institucional contra la corrupció a Espanya: l'Agència de Prevenció i 
Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana: origen, funcions i 
independència 
Ponència inaugural en el marc del curs "Sistemes d'alerta i integritat en la gestió pública", 
destinat a empleats públics de l'administració local de la província de València. 

31 de març 

Universitat de València.  Virtual 
La funció desenvolupada per les agències antifrau en la contractació pública 
El director imparteix una classe dins del màster propi de la Universitat de València titulat 
"Contractació Pública i Compliance". 
https://postgrado.adeituv.es/ca-valencia/cursos/area_juridica_y_social-2/contratacion-
publica-compliance/home.htm  

5 de maig 

Col·legi Territorial de Secretaris, Interventors i Tresorers de l'Administració Local 
(COSITAL) Castelló.  Castelló de la Plana 
Prevenció i lluita contra el frau i la corrupció en les institucions públiques. 
L'Agència Valenciana Antifrau 
El director participa en la jornada COSITAL Castelló titulada: "Prevenció i lluita contra el 
frau i la corrupció en les institucions públiques. L'Agència Valenciana Antifrau".  Aquesta 
activitat formativa s'engloba en les Accions formatives de reciclatge professional, 
concretament en "Actualització jurídica Aula Local 2022". 
Aquesta formació també comptà amb la participació de Manuel Villoria Mendieta, 
catedràtic de Ciència Política i de l'Administració de la Universitat Rey Juan Carlos de 
Madrid. Les exposicions van ser seguides d'un debat entre els dos intervinents. 

10 de maig 

Institut Nacional d’Administracions Públiques (INAP).  Virtual 
Inauguració del curs "Prevenció de la corrupció en les Administracions Públiques" 
El director inaugurà el curs formatiu impartit per l’AVAF dins del programa de formació de 
l’INAP. El curs es titulà  "Prevenció de la corrupció en les Administracions Públiques" i va 
ser impartit pel personal del departament de Formació de l’AVAF. 

 17 de maig 

Universitat de Salamanca.  Salamanca 
La lluita contra la corrupció en la contractació pública, l'experiència de l’AVAF 
El director participa en el I Congrés Internacional sobre Governança i Lluita contra la 
Corrupció, organitzat per la Universitat de Salamanca, que se celebra els dies 16 i 17 de 
maig, amb la ponència titulada "La lluita contra la corrupció en la contractació pública, 
l'experiència de l’AVAF". 

19 de maig 

Universitat Rei Joan Carles.  Virtual 
El control dels fons en el nivell autonòmic 
El director participa, juntament amb el director de l'Oficina Antifrau de Catalunya, Miguel 
Ángel Gimeno Jubero, en la taula rodona titulada "El control dels fons en el nivell 
autonòmic" dins del seminari "La qualitat institucional com a fonament de la gestió eficaç 
i honesta del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència"  organitzat per la 
Universitat Rei Joan Carles juntament amb Transparència Internacional Espanya, 
+Democràcia i la Fundació Hay Derecho. 

23 de maig 
Diputació de Castelló.  Virtual 
Inauguració del curs "Prevenció de la corrupció en les Administracions Públiques" 
El director inaugura el curs formatiu impartit per l’AVAF dins del programa de formació de 
la Diputació de Castelló. El curs, titulat "Prevenció de la corrupció en les Administracions 

https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-participa-en-un-jornada-de-prevencio-del-delicte-en-el-sector-public-instrumental/
https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-participa-en-un-jornada-de-prevencio-del-delicte-en-el-sector-public-instrumental/
https://postgrado.adeituv.es/ca-valencia/cursos/area_juridica_y_social-2/contratacion-publica-compliance/home.htm
https://postgrado.adeituv.es/ca-valencia/cursos/area_juridica_y_social-2/contratacion-publica-compliance/home.htm
https://cigg-usal.es/congreso-internacional-sobre-gobernanza-y-lucha-contra-la-corrupcion/
https://cigg-usal.es/congreso-internacional-sobre-gobernanza-y-lucha-contra-la-corrupcion/
https://transparencia.org.es/seminario-la-calidad-institucional-como-fundamento-de-la-gestion-eficaz-y-honesta/
https://transparencia.org.es/seminario-la-calidad-institucional-como-fundamento-de-la-gestion-eficaz-y-honesta/
https://transparencia.org.es/seminario-la-calidad-institucional-como-fundamento-de-la-gestion-eficaz-y-honesta/
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Data 
Entitat Lloc 

ACTIVITAT 

Públiques", es dirigí als caps de servei i de secció i a la resta de personal interessat 
pertanyent a la Diputació i va ser impartit pel departament de Formació de l’AVAF 

23 de maig 

Il·lustre Col·legi d'Advocats de València (ICAV).  València 
L’AVAF i la protecció de les persones que informen 
El director impartí aquesta ponència de presentació de l'Agència Valenciana Antifrau a  
l'ICAV. La seua intervenció va ser seguida d'una taula rodona en la qual es va parlar de 
l'Avantprojecte de Llei de transposició de la Directiva Whistleblowers. 

6 de juliol  

Ministeri de Justícia – Fundació Hay Derecho.  Madrid 
Seminari: L'avantprojecte de llei que regula la protecció de les persones que 
informen sobre infraccions normatives i lluita contra la corrupció 
Participació del director en aquest seminari, celebrat el 6 de juliol a la seu del Centre 
Estudis Polítics, a Madrid, que fou organitzat pel Ministeri de Justícia i desenvolupat en 
col·laboració amb la societat civil (Fundació Hay Derecho), plantejant-se com un espai de 
debat institucional, de caràcter tècnic,  de cara a la millora de l’Avantprojecte de Llei pel 
qual es transposa la Directiva Whistleblowers a l’ordenament jurídic espanyol. 

21 de setembre 

Escola Europea de Pensament Lluís Vives del Vicerectorat de Cultura i Societat de la 
Universitat de València i la Federació d’Associacions Veïnals de València, València 
Parlem de corrupció 
El director participa en un debat sobre la corrupció en el qual l’acompanyen els magistrats 
Joaquim Bosch Grau i Luis Manglano Losada, que és presentat per la rectora de la 
Universitat de València, Mavi Mestre Escrivà, i moderat per la presidenta de la FAAVV, 
M. José Broseta Serrano. 
Visionat: https://www.youtube.com/watch?v=8kp-Sb-x-dw 

17 d’octubre 

Ajuntament de València. València 
El sistema institucional contra la corrupció a Espanya. L’Agència de Prevenció i 
Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana: origen, funcions i 
independència. 
Ponència del director en el marc del curs, elaborat pel Servei de Formació de l’AVAF i 
organitzat per l’Ajuntament de València, titulat “La integritat pública: prevenció de riscos 
de corrupció la gestió pública”. Formació destinada al personal de l’Ajuntament de 
València. 

20 d’octubrei 

Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP) Virtual 
Integritat i prevenció en la gestió i contractació pública a la Comunitat Valenciana 
Presentació del curs que, elaborat per l'Agència, s'imparteix en el programa que l'IVAP 
ofereix als funcionaris de la Generalitat. El director inicia el curs amb una ponència 
explicativa sobre l’Agència.  

24 d'octubre 

Federació Valenciana de Municipis i Províncies València 
Estratègies d’integritat a les administracions locals 
Benvinguda al curs oferida pel director, de la jornada a València d'aquest curs que, 
desenvolupat pel Servei de Formació de l'Agència, es va impartir també a Castelló i 
Alacant. 

10 de novembre 

Fundació FIASEP. Virtual 
Integritat i ética Pública: implantació i control 
Intervenció del director en el primer debat plenari del X Congrés Nacional d'Auditoria del 
Sector Públic que es va celebrar a Santa Cruz de Tenerife, els dies 10 i 11 de novembre.  
Aquest debat, que va tractar sobre la integritat i l'ètica pública, va ser moderat per María 
Jesús Varona Bosque, cap de servei de Prevenció de la Corrupció de l'Audiència de 
Comptes de Canàries, i juntament amb el director va intervenir Eduardo Cano Romera, 
cap d'unitat de l'Oficina Antifrau Europea (OLAF).  

https://www.icav.es/bd/archivos/archivo19436.pdf?nocache=0.064645
https://www.cepc.gob.es/agenda/seminario-el-anteproyecto-de-ley-que-regula-la-proteccion-de-las-personas-que-informen-sobre
https://www.youtube.com/watch?v=8kp-Sb-x-dw
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https://fundacionfiasep.org/x-congreso-nacional-
ap/#:%7E:text=La%20Fundaci%C3%B3n%20FIASEP%20y%20la,11%20de%20noviem
bre%20de%202022 

16 de novembre 

Plataforma Castelló per la Justícia i Contra la Corrupció i l'Observatori Ciutadà contra la 
Corrupció (OCC), Castelló de la Plana 
Protecció als denunciants: una nova eina de lluita contra la corrupció 
Taula rodona entorn del tema de la protecció de denunciants que va comptar amb la 
intervenció de Dolors Ibáñez, secretària de Castelló per la Justícia i Contra la Corrupció, 
Rafael Maurí, vicepresident de  l'OCC, Jorge Correcher, professor de Dret Penal de la 
Universitat de València i del director de l’AVAF. 
Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/lagencia-participa-a-castello-en-una-
jornada-organitzada-per-lobservatori-contra-la-corrupcio-i-la-plataforma-castello-per-la-
justicia/ 

17 de novembre 

Controladuria Departamental de la Vall del Cauca, Colòmbia, Virtual 
Acció preventiva dels actes de corrupció i frau 
Intervenció conjunta del director i del director d’Anàlisi i Investigació en el IX Congrés 
Nacional de Controladors, celebrat a la ciutat de Cali, Colòmbia, els dies 16 i 17 de 
novembre. 

21 de novembre 

Federació Valenciana de Municipis i Províncies València 
Riscos de gestió en període electoral 
Jornada organitzada per la FVMP i destinada a càrrecs electes que va comptar amb el 
director en la inauguració i va ser seguida d'una ponència a càrrec del director de 
Prevenció, Formació i Documentació de l’AVAF, Víctor Almonacid, titulada "La gestió 
pública municipal en període electoral. Principals riscos". 

25 de novembre 

Institut Aragonés d'Ocupació (INAEM), Virtual 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència en les noves polítiques de suport 
a l’ocupació 
Presentació de l’AVAF a càrrec del director, en el marc d'aquest curs organitzat per 
l'INAEM en el qual es tractà de donar una visió i mostrar l'experiència de l'Agència, 
sobretot en temes d'integritat pública. Aquest curs tingué com a destinataris tècnics i caps 
d’àrea, secció i servei amb competències en la gestió de fons europeus. 

28 de novembre 
Govern de canàries, Direcció General de Modernització i Qualitat dels Serveis, Virtual 
La falta de planificació, una amenaça a la integritat pública 
El director participà en aquest seminari, adreçat a empleats públics, directius i 
predirectius, implicats en temes de planificació i DPO. 

28 de novembre 

Universitat Politècnica de València, València 
Sistemes d’avaluació i qualitat i gestió de pressupostos  
El director imparteix una classe, juntament amb el cap del servei de Formació, dins del 
Màster de Gestió Cultural de la UPV, on exposà les funcions i activitats generals de 
l’AVAF; les particularitats de la gestió administrativa cultural i els principals riscos de frau 
i corrupció que es poden donar en la gestió cultural. 
https://www.upv.es/titulaciones/MUGC/menu_1015330v.html  

2.8. Entrevistes i reunions 
Durant 2022, s'han mantingut les següents trobades, de caràcter oficial o institucional, per a 
tractar temes relacionats amb l'activitat de l'Agència i de col·laboració amb institucions, 
corporacions, administracions i centres directius de la Generalitat Valenciana, d'altres 

https://fundacionfiasep.org/x-congreso-nacional-ap/#:%7E:text=La%20Fundaci%C3%B3n%20FIASEP%20y%20la,11%20de%20noviembre%20de%202022
https://fundacionfiasep.org/x-congreso-nacional-ap/#:%7E:text=La%20Fundaci%C3%B3n%20FIASEP%20y%20la,11%20de%20noviembre%20de%202022
https://fundacionfiasep.org/x-congreso-nacional-ap/#:%7E:text=La%20Fundaci%C3%B3n%20FIASEP%20y%20la,11%20de%20noviembre%20de%202022
https://www.antifraucv.es/va/lagencia-participa-a-castello-en-una-jornada-organitzada-per-lobservatori-contra-la-corrupcio-i-la-plataforma-castello-per-la-justicia/
https://www.antifraucv.es/va/lagencia-participa-a-castello-en-una-jornada-organitzada-per-lobservatori-contra-la-corrupcio-i-la-plataforma-castello-per-la-justicia/
https://www.antifraucv.es/va/lagencia-participa-a-castello-en-una-jornada-organitzada-per-lobservatori-contra-la-corrupcio-i-la-plataforma-castello-per-la-justicia/
https://www.upv.es/titulaciones/MUGC/menu_1015330v.html
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comunitats autònomes, de l'Administració General de l’Estat, així com organitzacions de 
lluita contra el frau de països estrangers. 

Taula 3. Entrevistes i reunions mantingudes pel director de l’Agència 

Data ENTITAT / AUTORITAT 

Lloc 

11 de gener  
Acadèmia Valenciana de la Llengua, president, Sr. Ramón Ferrer Navarro. 
València 
Nota de premsa:https://www.antifraucv.es/va/trobada-institucional-entre-lacademia-
valenciana-de-la-llengua-i-lagencia-valenciana-antifrau/ 

26 de gener 
Universitat de Salamanca, Comissió de seguiment del conveni de col·laboració USAL – 
AVAF. 
Salamanca  

16 de febrer 
VAERSA, director, Sr. Ferrán García. 
València 
Nota de premsa:https://www.antifraucv.es/va/reunio-amb-el-director-general-de-
vaersa/  

22 de febrer International Whistleblower Rights, director executiu, Sr. Mark Worth. 
Virtual 

23 de febrer Universitat Miguel Hernández, equip tècnic de gerència. 
Elx, Alacant 

11 d’abril 
Doctoranda de la Universitat de Bolonya (Itàlia) / Universitat Oberta de Catalunya, 
membre del projecte BIT-ACT ERC, Sra. Alice Fubini. 
València 

6 de juny Professor de Dret Administratiu de la Universitat de Barcelona, Sr. Oscar Capdeferro 
València 

.10 de juny 
Consultor, formador, jurista i professor universitari, Sr. Rafael Jiménez Asensio, trobada 
amb el Consell de Direcció de l’AVAF. 
València 

17 de juny 
Direcció dels Serveis d'Anàlisi, Òrgan gestor de la Bústia Ètica i de Bon Govern de 
l'Ajuntament de Barcelona. 
Barcelona 

13 de juliol Comissària Unitat Policia Nacional Adscrita, Comissària Marisol Conde. 
València 

14 de setembre 

Conselleria de Transparència: director general de Transparència, Atenció a la 
Ciutadania i Bon Govern, Sr. Andrés Gomis; secretari autonòmic de Participació i 
Transparència, Sr. Antoni Llorente; i directora de Programes de Fons Europeus, Sra. 
Carolina Marín. 
València 

20 de setembre Ajuntament de Barcelona, Direcció de Serveis d’Anàlisi. 
Barcelona 

10 d’octubre Associació “Salvem la Torreta”, delegació. 
València 

11 d’octubre Conselleria d’Hisenda i de Model Econòmic, sotssecretari, Sr. Daniel González Serisola 
València 

.19 d’octubre 
Comissió Europea, Direcció General de Justícia i Consum, Sra. Christel Mercadé i Sr. 
Paul Hafellner. 
Virtual 

3 de novembre Doctoranda en Ciències Polítiques i Sociologia a la Scuola Normale Superiore i membre 
del Centre d'Estudis del Moviment Social (COSMOS), Sra. Alessandra Lo Piccolo. 

https://www.antifraucv.es/va/trobada-institucional-entre-lacademia-valenciana-de-la-llengua-i-lagencia-valenciana-antifrau/
https://www.antifraucv.es/va/trobada-institucional-entre-lacademia-valenciana-de-la-llengua-i-lagencia-valenciana-antifrau/
https://www.antifraucv.es/va/reunio-amb-el-director-general-de-vaersa/
https://www.antifraucv.es/va/reunio-amb-el-director-general-de-vaersa/
https://cordis.europa.eu/project/id/802362
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Data ENTITAT / AUTORITAT 

Lloc 

València 

25 de novembre Comissió Europea, Direcció General de Justícia i Consum, Sra. Christel Mercadé. 
Virtual 

1 de desembre Delegació de la Comunitat Valenciana a Brussel·les. 
Brussel·les, Bèlgica 

21 de desembre Oficina de Conflictes d'Interés (OCCI), director, Sr. Mario Carrión. 
València 

2.9. Pàgina web i xarxes socials 
La pàgina web www.antifraucv.es continua sent un dels principals canals de difusió de 
l'activitat que desenvolupa l'Agència, així com l'espai en el qual es recull tota la informació 
que està a disposició de la ciutadania.  

2022 ha suposat la consolidació de dues seccions que van iniciar el passat any la seua 
andadura digital. Concretament ens referim a les seccions en la web de Diàlegs a l'AVAF i 
el Blog de l'AVAF. 

2.9.1. Diàlegs a l’AVAF 

 
Il·lustració 7. Infografia Diàlegs a l’AVAF 

Durant l'any 2022, l'Agència Valenciana Antifrau, ha consolidat l'espai de difusió amb el nom 
de "Diàlegs a l'AVAF". 

http://www.antifraucv.es/
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L'objectiu d' aquest format és oferir a través d' entrevistes, diferents punts de vista i opinions 
de persones expertes i vinculades amb les diferents temàtiques de l' Agència, per contribuir 
al debat i a la reflexió. 

L'any 2022, s' han publicat els següents diàlegs: 

 Diàlegs a l'AVAF amb Víctor Almonacid. 
https://www.antifraucv.es/va/dialegs-a-lavaf-amb-victor-almonacid/ 

 Diàlegs a l'AVAF amb Joaquim Bosch. 
https://www.antifraucv.es/va/dialegs-a-lavaf-amb-joaquim-bosch/ 

 Diàlegs a l'AVAF amb Pilar Batet. 
https://www.antifraucv.es/va/dialegs-en-lavaf-amb-pilar-batet/ 

 Diàlegs a l'AVAF amb Ernesto Ekaizer. 
https://www.antifraucv.es/va/dialegs-a-lavaf-amb-ernesto-ekaizer/ 

 Diàlegs a l'AVAF amb Borja Colón. 
https://www.antifraucv.es/va/dialegs-a-lavaf-amb-borja-colon/ 

 Diàlegs a l'AVAF amb Víctor Lapuente. 
https://www.antifraucv.es/va/dialegs-a-lavaf-amb-victor-lapuente/ 

Enllaç al canal de l'Agència a Ivoox: https://www.ivoox.com/podcast-podcast-agencia-
valenciana-antifraude_sq_f11289334_1.html 
Enllaç al canal de l'Agència a Spotify:  
https://open.spotify.com/show/0vqDIp0isZNy8xComIIBjC 

2.9.2. Blog de l‘AVAF 

 
Il·lustració 8. El Blog de l’AVAF 

El segon dels formats consolidats per l'Agència Valenciana Antifrau durant l'any 2020, ha 
sigut el "Blog de l'AVAF". 

Aquest espai té com a objectiu, recollir en format escrit, articles tant del personal de la pròpia 
Agència que poden oferir informació, i contingut d' interès que per les seues pròpies 
característiques no té cabuda en altres espais del web així com articles de persones expertes 
en aquestes matèries. 

S'han publicat un total de 17 articles al blog i en aquests moments tenim un total de 122 
persones subscrites que reben puntualment aquestes publicacions mitjançant la subscripció 
a la plataforma de MailChimp. 

https://www.antifraucv.es/va/dialegs-a-lavaf-amb-victor-almonacid/
https://www.antifraucv.es/va/dialegs-a-lavaf-amb-joaquim-bosch/
https://www.antifraucv.es/va/dialegs-en-lavaf-amb-pilar-batet/
https://www.antifraucv.es/va/dialegs-a-lavaf-amb-ernesto-ekaizer/
https://www.antifraucv.es/va/dialegs-a-lavaf-amb-borja-colon/
https://www.antifraucv.es/va/dialegs-a-lavaf-amb-victor-lapuente/
https://www.ivoox.com/podcast-podcast-agencia-valenciana-antifraude_sq_f11289334_1.html
https://www.ivoox.com/podcast-podcast-agencia-valenciana-antifraude_sq_f11289334_1.html
https://open.spotify.com/show/0vqDIp0isZNy8xComIIBjC


MEMÒRIA D’ACTIVITAT DE L’AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU 
2022 
 

 

 

 
50 

 

A més de la difusió a través de la subscripció cal tenir en compte que la principal font d'accés 
als continguts del blog és a través de la difusió que realitzem en xarxes socials ja que el blog 
està en obert a la pàgina web de l'Agència, per la qual cosa no és necessari subscriure's per 
accedir al seu contingut. 

Entre les 25 pàgines més visitades del web de l'Agència durant l'any 2022 trobem 
precisament dues publicacions realitzades al blog: 

-  L'article escrit per Pilar Batet "La prima línia entre la irregularitat administrativa i el delicte 
en la contractació pública". 
- L'article escrit per Víctor Almonacid i Javi Alama "Què és i per a què serveix la bústia de 
denúncies de l'Agència Antifrau". 

Al llarg de 2022 s'han publicat els articles següents:  

 Planes Antifrau ¿Bla, bla, bla? AVAF, escrit per Concepción Campos Acuña, 
doctora en Dret i Codirectora de Xarxa Localis. https://www.antifraucv.es/va/plans-
antifrau-bla-bla-bla-avaf/ 

 Desincentivant l’incentiu: Qué ens mueve?, escrit per María Cristina Fernández 
González. Investigadora al Centre de Recerca de Governança Global / Consultora. 
Universitat de Salamanca. https://www.antifraucv.es/va/descincentivant-lincentiu-que-
es-mou/ 

 Dels plans antifrau als plans d'integritat, escrit per Joan Antoni Llinares Gómez. 
Director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana. https://www.antifraucv.es/va/dels-plans-antifrau-als-plans-dintegritat/ 

 Gènere i corrupció. Transparència Internacional Espanya, escrit per Pilar Moreno 
García, tècnic de formació de l'Agència Valenciana Antifrau. 
https://www.antifraucv.es/va/genere-i-corrupcio-transparencia-internacional-espanya/ 

 L'arquitectura institucional de les polítiques d'integritat a Espanya, escrita per 
Rafael Jiménez Asensio, Doctor en Dret per la Universitat del País Basc. 
https://www.antifraucv.es/va/l-arquitectura-institucional-de-les-politiques-d-integritat-
a-espanya/ 

 Organitzacions ètiques, escrit per Víctor Almonacid Lamelas. Director de 
Prevenció, Formació i Documentació de l'Agència Valenciana Antifrau. 
https://www.antifraucv.es/va/organitzacions-etiques/ 

 Negacionistes de la denúncia anònima, escrit per Teresa Clemente García. 
Directora adjunta i d'Afers Jurídics de l'Agència Valenciana Antifrau. 
https://www.antifraucv.es/va/negacionistes-de-la-denuncia-anonima/ 

 El·lusió dels principis rectors aplicables als processos de selecció i provisió 
dels empleats públics, escrit per Mª José Moragues Faus. Cap dunitat danàlisi i 
investigació de lAgència Valenciana Antifrau. https://www.antifraucv.es/va/elusio-dels-
principis-rectors-aplicables-als-processos-de-seleccio-i-provisio-dels-empleats-
publics/ 

 Bústies de denúncies: Què, Qui, Quan, On i Per què, escrit per Víctor Almonacid 
Lamelas. Director de Prevenció, Formació i Documentació de l'AVAF i Javier Alamá 
Izquierdo. Cap del Servei de Sistemes d’Informació de l’AVAF. 
https://www.antifraucv.es/va/busties-de-denuncies-que-qui-quan-on-i-per-que/ 

https://www.antifraucv.es/va/plans-antifrau-bla-bla-bla-avaf/
https://www.antifraucv.es/va/plans-antifrau-bla-bla-bla-avaf/
https://www.antifraucv.es/va/descincentivant-lincentiu-que-es-mou/
https://www.antifraucv.es/va/descincentivant-lincentiu-que-es-mou/
https://www.antifraucv.es/va/dels-plans-antifrau-als-plans-dintegritat/
https://www.antifraucv.es/va/genere-i-corrupcio-transparencia-internacional-espanya/
https://www.antifraucv.es/va/l-arquitectura-institucional-de-les-politiques-d-integritat-a-espanya/
https://www.antifraucv.es/va/l-arquitectura-institucional-de-les-politiques-d-integritat-a-espanya/
https://www.antifraucv.es/va/busties-de-denuncies-que-qui-quan-on-i-per-que/
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 La integritat, un valor present als Furs de Jaume I, escrit Jorge Payá Sellés. Doctor 
en dret per la Universitat d'Alacant. Funcionari de ladministració local. 
https://www.antifraucv.es/va/la-integritat-un-valor-present-en-els-furs-de-jaume-i/ 

 Canals de denúncia d'irregularitats: estan preparades les administracions 
públiques? escrit per Ignacio Sáez Hidalgo. Lletrat i Exdirector dels Serveis Jurídics 
de la Junta de Castella i Lleó. https://www.antifraucv.es/va/canales-de-denuncia-
dirregularitats-estan-preparades-les-administracions-publiques/ 

 Integritat i ètica Pública: implantació i control, escrit per Joan Antoni Llinares 
Gómez. Director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana. https://www.antifraucv.es/va/integritat-i-etica-publica-
implantacio-i-control/ 

 Els oblidats del TREBEP, escrit per Pilar Moreno García, tècnic de formació de 
l'AVAF i Juan Vega Felgueroso, Lletrat de l'Agència. https://www.antifraucv.es/va/el-
oblidats-del-trebep/ 

 La reforma de la malversació donarà carta blanca a la impunitat, escrit per Juan 
Vega Felgueroso, Lletrat de l'Agència. https://www.antifraucv.es/va/la-reforma-de-la-
malversacio-donara-carta-blanca-a-la-impunitat/ 

Enllaç al blog de l’Agència: https://www.antifraucv.es/va/blog-de-lavaf/ 

L'article escrit per Pilar Moreno i Juan Vega, “Els oblidats del TREBEP” ha estat finalista als 
Premis Blogs Jurídics d'Or de l'any 2022 a la categoria de millor article jurídic. 

2.9.3. Web institucional 

Si analitzem les visites a la pàgina web, observem com s'ha passat de les 96.024 visites 
registrades durant l'any 2021 a les més de 130.980 visites de l'any 2022, fet que suposa un 
increment del 36,40%. 

La home o pàgina d'inici de la web és la pàgina que registra un nombre més gran de visites 
seguit per la pàgina amb la informació sobre la bústia de denúncies amb un 6,94% de les 
visites, lleugerament superior a la dada registrada l'any 2021 que va ser del 5,49% 

Hi ha hagut un canvi respecte a l'any 2021 ja que aquell any la informació institucional i la 
informació sobre l'organització van ser els continguts més visitats. L'any 2022 l'article del 
bloc de l'Agència escrit per Pilar Batet s'ha situat al tercer lloc amb 4.672 visites, cosa que 
representa un 3,57%. 

https://www.antifraucv.es/va/la-reforma-de-la-malversacio-donara-carta-blanca-a-la-impunitat/
https://www.antifraucv.es/va/la-reforma-de-la-malversacio-donara-carta-blanca-a-la-impunitat/
https://www.antifraucv.es/va/blog-de-lavaf/
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Gràfic 1. Evolució de visites a la web institucional de 2021 a 2022 

Pel que fa al nombre d'usuaris, l'any 2022 s'ha assolit la xifra de 29.901, davant els 16.772 
de l'any 2021, cosa que representa un augment en un any del 78,27%. 

 
Gràfic 2. Evolució de persones usuaries de la web de 2021 a 2022 

Pel que fa a la ubicació geogràfica de les persones que accedeixen als continguts de la 
pàgina web de l'Agència durant l'any 2022, Espanya, amb un 77%, és el país des d'on es 
reben més visites. Si ho comparem amb l'any 2021 observem que aquest percentatge ha 
disminuït ja que aquest any el percentatge era del 84%, fet que suposa que durant l'any 
2022 hem rebut un nombre més gran de visites a la web des de l'estranger. 

El segueixen en segon lloc els Estats Units amb gairebé un 6% dels accessos a la web i en 
tercer lloc amb el 5,58% es troba Alemanya. Completen els cinc països des d'on es reben 
més visites el Regne Unit i els Països Baixos. Com a anècdota cal assenyalar que hem 
registrat accés a la web des de països com Botswana, Vietnam o Martinica. 

96.024

130.980

2021 2022

Visites a la web institucional

16.772

29.901

2021 2022

Persones usuaries de la web
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Gràfic 3. Persones usuaries de la web institucional per país 

Si baixem a l'anàlisi geogràfica dels accessos a la pàgina web i ens fixem en el cas 
d'Espanya veurem que el 22% dels accessos a la web es realitza des de València. Després 
ens segueix un 20% que no especifica el lloc des d'on ho fa ja que l'usuari ha rebutjat 
compartir informació sobre la seua geolocalització de manera que Google no pot registrar-
lo. Tot seguit, ens trobem amb els accessos registrats a Madrid amb un 12% seguit per 
Barcelona amb un 9%. 

Considerem rellevant també analitzar l'espectre d'edat de les persones usuàries de web 
institucional a l'exercici 2022. Si ens fixem en les dades demogràfiques de les persones que 
accedeixen a la pàgina web de l'Agència observem que la franja d'edat compresa entre els 
45 i els 54 anys és la majoritària amb un percentatge proper al 30% que es manté igual 
respecte a l'any anterior. 

Cal destacar que al voltant del 20% de les persones que visiten la web tenen menys de 35 
anys, un percentatge molt elevat si tenim en compte la temàtica i els continguts especialitzats 
de l'Agència i que respon a la feina que es realitza des de l'àrea de formació a nivell 
universitari. 

Les dades respecte al gènere dels usuaris que visiten la web es mantenen quant a la paritat 
sent en un 50,06% (l'any 2021 va ser un 50,04%) homes davant d'un 49.4% de dones (el 
2021 la xifra va ser de 49, 96%). 
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Gràfic 4. Edat de las persones usuaries de la web 

2.9.4. Presència a les xarxes socials 

A més de la pàgina web, l'Agència Valenciana Antifrau disposa de diferents perfils en xarxes 
socials, amb l'objectiu d'informar i comunicar de manera propera i directa amb la ciutadania. 

El perfil a Twitter de l'Agència segueix sent un dels més actius i amb què s'obté un abast 
més gran. Durant l'any 2022 hem passat de 1.423 seguidors a 1.712, amb un augment de 
300 seguidors en un any. Seguint la progressió establerta l'any anterior. S'han publicat 
gairebé 1.300 tuits, i s'han doblat la publicació de l'any anterior que han aconseguit més de 
364.200 impressions. 

En el cas de LinkedIn, és la xarxa social que ha experimentat un creixement més gran ja 
que l'any 2020 només teníem 150 seguidors i en aquests moments estem a punt d'assolir 
els 900 seguidors. Pel que fa als indicadors de la gestió d’aquesta xarxa social hem observat 
que les publicacions, sense ser un nombre molt més gran que les de l’any anterior, han tingut 
gairebé el doble d’abast. 

Per la seua banda, la pàgina de Facebook de l'Agència té 222 seguidors i registra menor 
activitat que altres xarxes socials, cosa que també és comuna en altres institucions similars 
ja que aquesta xarxa social ha experimentat un descens dràstic pel que fa al nombre 
d'usuaris actius a els darrers dos anys. 

Si ens fixem en el perfil de les persones que segueixen la pàgina de Facebook de l'Agència 
observem que hi ha hagut una alternança ja que durant l'any 2022 el percentatge d'homes 
era del 50,90% i el de dones del 49,10% ; mentre que el 2021 era, al contrari, i les dones 
representaven el 52% mentre els homes eren del 48%. 

Instagram és juntament amb LinkedIn el perfil en xarxes socials de l'Agència que més 
augment de seguidors ha experimentat durant l'any 2022, cosa que volem continuar incidint 
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durant l'any 2023 ja que és una de les xarxes que ens permeten apropar-nos al públic més 
jove. . 

Sens dubte, el més significatiu de la gestió d'Instagram durant l'any 2022 és l'important 
augment de les impressions aconseguides amb les publicacions que hem fet. Passant de 
les 5.214 impressions el 2021 a les 36.083 del 2022, un increment de gairebé el 600%. 

L'augment tan espectacular a l'abast i les impressions de les publicacions a Instagram és 
perquè el 2022 hem iniciat la creació de contingut en vídeo a través de Reels, un dels nous 
formats posats en marxa per Instagram. 

El canal de YouTube s'ha convertit en el principal repositori audiovisual de l'Agència i 
s'utilitza principalment de dues maneres: per una banda, per fer les emissions en directe 
dels webinar, jornades i actes organitzats per l'Agència; i de l'altra, per a la difusió de 
contingut audiovisual generat, ja sigui a través del format de “Diàlegs de l'AVAF” o 
documentals. 

Al canal de YouTube de l'Agència tenim publicats 73 vídeos que acumulen un total de 15.616 
visualitzacions. L'any 2022 s'han publicat 17 nous vídeos i un dels formats que millor acollida 
ha tingut ha estat la sèrie sobre “Claus contra la corrupció” on a través de petits vídeos de 2 
o 3 minuts de durada persones expertes a les que hem convidat responen diferents 
qüestions relacionades amb matèries pròpies de l'Agència. 

Un dels perfils oberts per l'Agència Valenciana Antifrau el passat any és el canal de Twitch, 
una de les principals plataformes d'emissió en directe o streaming, i que en aquests 
moments té 18 subscriptors. Les emissions en directe d'algun dels webinars de l'Agència 
han tingut més abast en directe a través de Twitch que de YouTube, cosa que és un 
indicador del potencial que aquesta plataforma tindrà en els propers anys. 

Tot i ser un canal minoritari, Telegram ha tingut molt bona acollida. Les impressions en 
aquest canal durant l'any 2022 són rellevants, ja que els continguts que es difonen a través 
del mateix tenen un major impacte en ser rebuts directament pels usuaris al telèfon mòbil. 

Per poder comprendre el perquè de l'alt abast que tenen les publicacions a Telegram pel 
que fa al nombre d'usuaris que estan subscrits és perquè aquests usuaris poden compartir 
aquest contingut ja sigui a Telegram o bé a altres serveis de missatgeria instantània com 
WhatsApp, la qual cosa ajuda a augmentar labast de les publicacions. L'any 2021 vam 
registrar en aquest canal 15.791 impressions i durant l'any 2022 han augmentat fins a les 
21.000 impressions. 

Si sumem l'abast de totes les impressions a totes les xarxes socials en què tenim presència 
observem com Twitter és la xarxa social amb què s'aconsegueix un abast més gran, però 
en el cas de LinkedIn, Instagram i Telegram segueixen en augment, i molt especialment el 
cas de LinkedIn. 

Amb conclusió podem dir que durant l'any 2022 gairebé hem duplicat el nombre de seguidors 
a totes les xarxes socials on estem presents i les impressions i abast de les publicacions ha 
crescut un 240%. 
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2.10. Mitjans de comunicació 
L'Agència i els mitjans de comunicació han continuat mantenint durant l'any 2022 una relació 
fluida, tant a l'àmbit de la Comunitat Valenciana com a la resta d'Espanya. 

No obstant això, cal tenir en compte que l'Agència, per la seua pròpia naturalesa i com així 
estableix la seua Llei de creació a l'article 8: “Les actuacions de l'Agència han d'assegurar, 
en tot cas, la reserva màxima per evitar perjudicis a la persona oa l'entitat investigada i com 
a salvaguarda de l'eficàcia del procediment jurisdiccional o administratiu que es pugui iniciar 
com a conseqüència d'aquestes actuacions”, no pot de cap manera facilitar als mitjans de 
comunicació, informació ni opinions sobre les actuacions concretes de investigació dels 
expedients que es troben en fase d’anàlisi o estudi. 

Tot i aquesta limitació, la totalitat dels mitjans: ràdio, premsa i televisió, sempre han trobat la 
total i oberta disposició de l'Agència per informar de l'activitat que duu a terme, així com dels 
aspectes relacionats amb el seu funcionament i amb les relacions exteriors que ha 
mantingut, tant a l'àmbit de la Comunitat Valenciana com al nacional i l’internacional. 

Així mateix, s'han traslladat als mitjans de comunicació les activitats dutes a terme que han 
estat dirigides al públic en general, perquè en tinguin la difusió adequada. Diàriament es fa 
una recopilació de totes les mencions que apareixen a mitjans de comunicació i fan 
referència a l'Agència. 

En el gràfic següent, es recullen les mencions segons el mitjà de comunicació i s'aprecia 
que, tant els mitjans digitals amb un 57%, com la premsa amb un 32%, acaparen la majoria. 
També aquest any s'ha incrementat el canvi de tendència quant a les mencions que es va 
detectar l'any passat, les mencions dels mitjans digitals superen àmpliament les mencions 
en premsa. 

 

Gràfic 5. Mencions de l’Agència Valenciana Antifrau segons el mitjà de comunicació 
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En aquest treball de recollida de dades, pel que fa a les mencions en mitjans de comunicació 
de l'Agència Valenciana Antifrau, creiem que és interessant la informació que es recull al 
gràfic següent i que fa esment al número de referència per mesos. 

 

Gràfic 6. Nombre de mencions en mitjans de l’Agència Valenciana Antifrau 

Així mateix, s'ha informat puntualment els mitjans i la ciutadania mitjançant l'elaboració de 
notes de premsa, les quals relacionem a continuació. En total, s'han publicat a la nostra web 
50 notes de premsa. 

Taula 4. Notes de premsa publicades 

Data NOTA DE PREMSA Enllaç 

11 de gener  La Diputació de Castelló i l’Agència Valenciana Antifrau signen un 
conveni de col·laboració  

http://bit.ly/3Y37cgo 

14 de gener  Trobada institucional entre l’Acadèmia Valenciana de la Llengua i 
l’Agència Valenciana Antifrau 

http://bit.ly/3JgLAcb 

25 de gener Seminari web “El paper dels mitjans de comunicació davant la 
corrupció” 

http://bit.ly/3JnzoX1 

26 de gener L’Agència Valenciana Antifrau organitza accions formatives en 
col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana 

http://bit.ly/3DjsMVK 

2 de febrer Conferència Magistral del director de l’AVAF a la Universitat de 
Salamanca 

http://bit.ly/3DjnQjA 

3 de febrer El director de l’AVAF inicia el curs «Prevenció de riscos de 
corrupció en la gestió pública» per a personal PAS de la Universitat 
de València 

http://bit.ly/3XH1v85 

9 de febrer La Universitat de València i l’Agència Valenciana Antifrau 
presenten l’audiovisual de Docufòrum sobre la planificació de la 
gestió pública com a eina de bon govern 

http://bit.ly/3WLYdim 

http://bit.ly/3Y37cgo
http://bit.ly/3JgLAcb
http://bit.ly/3JnzoX1
http://bit.ly/3DjsMVK
http://bit.ly/3DjnQjA
http://bit.ly/3XH1v85
http://bit.ly/3WLYdim


MEMÒRIA D’ACTIVITAT DE L’AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU 
2022 
 

 

 

 
58 

 

Data NOTA DE PREMSA Enllaç 

16 de febrer Reunió amb el director general de Vaersa http://bit.ly/3He72M5 

18 de febrer L’Agència Valenciana Antifrau aprova el Codi ètic i de conducta 
per al seu personal i crearà un Comité d’Ètica 

http://bit.ly/3Dllilj 

24 de febrer La Universitat d’Alacant i l’Agència Valenciana Antifrau signen un 
conveni marc de col·laboració 

http://bit.ly/3R84rrO 

1 de març L’Ajuntament de L’Eliana signa un protocol amb l’Agència 
Valenciana Antifrau per a posar en marxa les bústies de denuncia 
i el seu Pla d’Integritat 

http://bit.ly/3R7Mw4B 

7 de març L’Agència Valenciana Antifrau signa un conveni amb el Col·legi de 
Registradors per a poder consultar la titularitat de les societats 
mercantils 

http://bit.ly/3kOQdQv 

22 de març El Comité d’ètica de l’Agència Valenciana Antifrau es constitueix 
després de la designació dels seus integrants 

http://bit.ly/3JtSV8e 

23 de març El director de l’Oficina Antifrau de Catalunya i el director de 
l’Agència Valenciana Antifrau han signat un acord de pròrroga del 
conveni marc de col·laboració 

http://bit.ly/3RgMuaw 

24 de març L’Agència Valenciana Antifrau participa en un Jornada de 
Prevenció del delicte en el sector públic instrumental 

http://bit.ly/3Sv0puh 

29 de març L’Agència Valenciana Antifrau presenta a les Corts la seua 
Memòria d’Activitat de l’any 2021 

http://bit.ly/3KG0VUc 

1 d’abril L’Agència Valenciana Antifrau lliura la seua Memòria d’Activitat 
2021 al President de la Generalitat 

http://bit.ly/3IxGzKc 

4 d’abril La Universitat Jaume I i l’Agència Valenciana Antifrau signen un 
protocol de col·laboració per a impulsar accions formatives i 
científiques 

http://bit.ly/3Z81wCA 

28 d’abril En 2021 l’Agència Valenciana Antifrau va oferir formació a més de 
1.800 persones, un 217% més que en 2020 

http://bit.ly/3Z6CR1l 

11 de maig Compareixença en la Comissió d’Economia de les Corts per a 
presentar la Memòria d’Activitat de 2021 

http://bit.ly/3xW8RZW 

12 de maig Reunió de les agències i oficines autonòmiques anticorrupció per 
a reclamar el seu paper com a canal extern de denúncies i de 
protecció de les persones denunciants 

http://bit.ly/3IWKnWI 

24 de maig La Diputació d’Alacant i l’Agència signen un protocol de 
col·laboració per a previndre la corrupció i defensar la integritat 
pública 

http://bit.ly/3EGffIO 

26 de maig La UMH i l’Agència Valenciana Antifrau desenvolupen actuacions 
conjuntes en l’àmbit de la prevenció i lluita contra el frau 

http://bit.ly/3EMutf9 

1 de juny L’Agència Valenciana Antifrau ha participat en els cursos de 
formació de la 60a promoció de la carrera fiscal 

http://bit.ly/3IYDeVT 

1 de juny X Trobada de la Xarxa d’Oficines i Agències anticorrupció 
d’Espanya 

http://bit.ly/3IVZsb7 

http://bit.ly/3He72M5
http://bit.ly/3Dllilj
http://bit.ly/3R84rrO
http://bit.ly/3R7Mw4B
http://bit.ly/3kOQdQv
http://bit.ly/3JtSV8e
http://bit.ly/3RgMuaw
http://bit.ly/3Sv0puh
http://bit.ly/3KG0VUc
http://bit.ly/3IxGzKc
http://bit.ly/3Z81wCA
http://bit.ly/3Z6CR1l
http://bit.ly/3xW8RZW
http://bit.ly/3IWKnWI
http://bit.ly/3EGffIO
http://bit.ly/3EMutf9
http://bit.ly/3IYDeVT
http://bit.ly/3IVZsb7
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Data NOTA DE PREMSA Enllaç 

3 de juny L’Agència Valenciana Antifrau ha rebut la visita d’un representant 
de la de la Contraloria Departamental de la Vall del Cauca del 
Govern de Colòmbia 

http://bit.ly/3m0Fnr5 

8 de juny Signatura de conveni amb l’Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig http://bit.ly/3ZpboaF 

9 de juny L’Observatori Ciutadà contra la Corrupció i l’Agència signen un 
conveni de col·laboració per realitzar actuacions conjuntes els 
propers 4 anys 

http://bit.ly/3J1XeqV 

23 de juny Memòries d’un fiscal anticorrupció http://bit.ly/3mbAo7c 

4 de juliol L’Ajuntament de Riba-roja de Túria i l’Agència Valenciana Antifrau 
signen un protocol de col·laboració per a desenvolupar marcs 
d’integritat pública 

http://bit.ly/3SCkeQ9 

13 de juliol VAERSA i l’Agència Valenciana Antifrau signen un conveni de 
col·laboració per a desenvolupar un marc d’integritat i ètica pública 

http://bit.ly/3ZvEZ2t 

7 de setembre “Acabar amb la corrupció ajudaria a reduir el deute públic”, ha 
assenyalat el director de l’Agència en la Comissió d’Investigació 
de les Corts Valencianes 

http://bit.ly/3KJq9kS 

14 de setembre L’Agència Valenciana Antifrau s’incorpora a la Network of 
Corruption Prevention Authorities (NCPA) del Consell d’Europa 

http://bit.ly/3IZJhtp 

26 de setembre L’Ajuntament de Barcelona i l’Agència prorroguen per quatre anys 
més la seua col·laboració en la prevenció del frau i la protecció de 
les persones alertadores de corrupció 

http://bit.ly/3malMF2 

3 d’octubre L’Agència signa un conveni de col·laboració amb l’Ayuntament de 
La Yesa i porta la lluita contra el frau i la corrupció als xicotets 
municipis 

http://bit.ly/3kE0kYv 

3 d’octubre La Xarxa Estatal d’Oficines i Agències Antifrau demana al 
legislador que les tinga en compte en la tramitació del Projecte de 
Llei de la transposició de la Directiva Whistleblower 

http://bit.ly/3kult7I 

4 d’octubre La Contraloría del Valle del Cauca de Colòmbia visita l’Agència http://bit.ly/3Zq7s9J 

3 de novembre El catedràtic de Ciència Política, Manuel Villoria, s’incorpora al 
Comité d’ètica de l’Agència Valenciana Antifrau 

http://bit.ly/3EIGx0O 

3 de novembre ISTEC i l’Agència Valenciana Antifrau signen un conveni de 
col·laboració per a desenvolupar un marc d’integritat i ètica pública 

http://bit.ly/3SyKr24 

10 de 
novembre 

Trobada institucional de l’Agència amb el Comité Econòmic i 
Social de la Comunitat Valenciana 

http://bit.ly/3IWJiyj 

11 de 
novembre 

L’Agència participa en el lliurament dels Segells Infoparticipa que 
la Universitat CEU atorga als ajuntaments i diputacions més 
transparents 

http://bit.ly/3Z79USV 

17 de 
novembre 

L’Ajuntament de Benetússer signa un protocol amb l’Agència per 
a posar en marxa les bústies de denúncia i el seu Pla d’Integritat 
Municipal 

http://bit.ly/3IEZtPc 

http://bit.ly/3m0Fnr5
http://bit.ly/3ZpboaF
http://bit.ly/3J1XeqV
http://bit.ly/3mbAo7c
http://bit.ly/3SCkeQ9
http://bit.ly/3ZvEZ2t
http://bit.ly/3KJq9kS
http://bit.ly/3IZJhtp
http://bit.ly/3malMF2
http://bit.ly/3kE0kYv
http://bit.ly/3kult7I
http://bit.ly/3Zq7s9J
http://bit.ly/3EIGx0O
http://bit.ly/3SyKr24
http://bit.ly/3IWJiyj
http://bit.ly/3Z79USV
http://bit.ly/3IEZtPc
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Data NOTA DE PREMSA Enllaç 

17 de 
novembre 

L’Agència participa a Colòmbia en el IX Congrés Nacional de 
Contralores 

http://bit.ly/3SCpzqT 

18 de 
novembre 

L’Agència participa a Castelló en una jornada organitzada per 
l’Observatori contra la Corrupció i la Plataforma Castelló per la 
Justícia 

http://bit.ly/3y3dGAA 

24 de 
novembre 

L’Agència participa en la 21a reunió anual de la EPAC/EACN 
celebrada a Moldàvia 

http://bit.ly/3Y6ZWzu 

30 de 
novembre 

L’Agència Valenciana Antifrau presenta davant el grup d’experts 
de la Comissió Europea la seua bústia de denúncies  
http://bit.ly/3xUKcVM 

 

12 de 
desembre 

L’Agència Valenciana Antifrau presenta la 1a Enquesta de 
Percepció de la Corrupció a Espanya i la Comunitat Valenciana 

http://bit.ly/41yuL3e 

12 de 
desembre 

Referents del moviment ciutadà i de l’àmbit jurídic protagonistes 
de la Jornada sobre urbanisme i corrupció 

http://bit.ly/3Z8LiZR 

14 de 
desembre 

El Consell de Participació de l’Agència renova les seues vocalies i 
la vicepresidència recau en el Observatori Ciutadà contra la 
Corrupció 

http://bit.ly/3IBnrLs 

23 de 
desembre 

L’Ajuntament de Dénia i l’Agència Valenciana Antifrau signen un 
protocol per a posar en marxa les bústies de denúncia i el Pla 
d’Integritat 

http://bit.ly/41u05Qp 

 

2.11. Accions de comunicació 

2.11.1. Campanya #Protegir 

 

Il·lustració 9. Campanya #Protegir 

A l'últim trimestre de l'any, l'Agència Valenciana Antifrau ha tornat a realitzar una campanya 
de comunicació directa adreçada als empleats de les administracions públiques de la 
Comunitat Valenciana, després de l'èxit de la campanya iniciada el 2021. 

S'ha incrementat el nombre d'enviaments superant els 700, incloent-hi tots els ajuntaments 
de la Comunitat Valenciana, institucions públiques i teixit associatiu. 

http://bit.ly/3SCpzqT
http://bit.ly/3y3dGAA
http://bit.ly/3Y6ZWzu
http://bit.ly/3xUKcVM
http://bit.ly/41yuL3e
http://bit.ly/3Z8LiZR
http://bit.ly/3IBnrLs
http://bit.ly/41u05Qp
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L'enviament constava de calendaris de taula de 2023 juntament amb una carta del director 
de l'agència per informar que entre les funcions que té encomanades l'Agència Valenciana 
Antifrau es troba la de protecció a les persones denunciants de corrupció i és el primer 
organisme al nostre país dotat d'un Estatut de Protecció a aquest efecte. Així mateix, s'ha 
ofert la col·laboració de l'Agència en el compliment dels requisits exigits per la Directiva 
Europea pel que fa a la incorporació de bústies de denúncia tant internes com externes i 
l'elaboració de plans d'integritat. 

 

Il·lustració 10. Calendari Campanya #Protegir 

2.12. Relacions amb les Corts Valencianes 
D'acord amb l'article 5.4 de la Llei 11/2016 de la Generalitat, de creació de l'Agència, 
"L'agència es relaciona amb Les Corts mitjançant la comissió parlamentària que s'establisca. 
A aquesta comissió li correspon el control d’actuació de L’Agència i la comprovació dels 
requisits exigits al candidat o candidata a director o directora abans de l’elecció pel Ple de 
les Corts. L’Agència, sempre que siga requerida, cooperarà amb les comissions 
parlamentàries d’investigació en l’elaboració de dictàmens sobre assumptes del seu àmbit 
d’actuació. Així mateix, el director o directora de l’Agència acudirà a les comissions 
parlamentàries a les quals siga convocat per informar de l’estat de les seues actuacions i 
podrà demanar, quan ho crega convenient, comparéixer." 

Els articles 23 i 24 de la Llei 11/2016 de la Generalitat, d'altra banda, es refereixen a 
l'elaboració i presentació, quan concorrin circumstàncies especials, d'informes especials i 
extraordinaris, els quals, juntament amb la Memòria anual, seran publicats al Butlletí Oficial 
de les Corts i al Portal de Transparència de la web de l'Agència. També podrà elaborar 
l’Agència recomanacions i dictàmens no vinculants sobre assumptes de la seua 
competència. 
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2.12.1. Lliurament de la Memòria 2021 

La Memòria d'activitats de l'exercici 2021, es va lliurar en un acte protocol·lari a les Corts el 
29 de març, en compliment de l'article 22.3 de la Llei 11/2016, en presència del president i 
dels síndics i síndiques dels grups parlamentaris. 

 

Imatge 6. Lliurament de la Memòria 2021 

Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-presenta-a-les-
corts-la-seua-memoria-dactivitat-de-lany-2021/ 

2.12.2. Compareixences del director davant Comissions 
parlamentàries 

Presentació de la Memòria 2021 

El 10 de maig, en compliment de l'article 22 de la Llei 11/2016, de 28 novembre, de la 
Generalitat, el director de l'Agència va presentar la Memòria anual d'activitat corresponent a 
l'any 2021 davant la Comissió d'Economia, Pressupostos i Hisenda.  

Visionat: https://youtu.be/BWORDmZqsYQ 

Compareixença davant la Comissió d'Investigació sobre el deute públic valencià 

Comissió d'Investigació sobre el deute públic valencià va sol·licitar la compareixença del 
director de l'Agència, per a informar sobre el tema objecte d'estudi, el dia 6 de setembre. 

https://www.cortsvalencianes.es/ca-
va/activitat/publicacions/consulta_dsccv#dsc/intervencions/clau/X%20%20%20000080%20
%20%20%20CIDP%20%20%20%20%20%2000003.000/8/X/20220906/pagina/1  

La transcripció de la intervenció del director pot trobar-la a l’annex d’aquesta Memòria i el 
seu visionat en el següent enllaç: 
https://mediateca.cortsvalencianes.es:443/watch?id=NDc5ZjQzY2QtMjM2Ny00YTgwLWF
mMDItMDhhN2M2Mjc5NTg0&start=4 

https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-presenta-a-les-corts-la-seua-memoria-dactivitat-de-lany-2021/
https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-presenta-a-les-corts-la-seua-memoria-dactivitat-de-lany-2021/
https://youtu.be/BWORDmZqsYQ
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/composicion/organos/comisiones/x/deu/diputados
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/activitat/publicacions/consulta_dsccv#dsc/intervencions/clau/X%20%20%20000080%20%20%20%20CIDP%20%20%20%20%20%2000003.000/8/X/20220906/pagina/1
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/activitat/publicacions/consulta_dsccv#dsc/intervencions/clau/X%20%20%20000080%20%20%20%20CIDP%20%20%20%20%20%2000003.000/8/X/20220906/pagina/1
https://www.cortsvalencianes.es/ca-va/activitat/publicacions/consulta_dsccv#dsc/intervencions/clau/X%20%20%20000080%20%20%20%20CIDP%20%20%20%20%20%2000003.000/8/X/20220906/pagina/1
https://mediateca.cortsvalencianes.es/watch?id=NDc5ZjQzY2QtMjM2Ny00YTgwLWFmMDItMDhhN2M2Mjc5NTg0&start=4
https://mediateca.cortsvalencianes.es/watch?id=NDc5ZjQzY2QtMjM2Ny00YTgwLWFmMDItMDhhN2M2Mjc5NTg0&start=4
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Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/acabar-amb-la-corrupcio-ajudaria-a-reduir-el-
deute-public-ha-assenyalat-el-director-de-lagencia-en-la-comissio-dinvestigacio-de-les-
corts-valencianes/ 

2.12.3. Informació als grups parlamentaris de l’Avantprojecte 
de Llei d’informadors 

En relació amb l'aprovació el 4 de març de l'Avantprojecte de Llei reguladora de la protecció 
de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, per 
la qual es transposava la Directiva (UE) 2019/1937, relativa a la protecció de les persones 
que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, l'Agència es posà en contacte amb els 
grups parlamentaris per informar-los del text d'avantprojecte i de les al·legacions realitzades 
per l’AVAF posant-se a la seua disposició per mantenir les reunions necessàries per a 
explicar els detalls d'aquestes al·legacions i respondre als dubtes o aclariments necessaris. 

2.13. Relacions amb altres institucions 

2.13.1. Generalitat Valenciana 

4.1.1.1. Lliurament de la Memòria 2021 

La Memòria d'activitats de l'exercici 2021, es va lliurar al President de la Generalitat en un 
acte formal que va tenir lloc l'1 d'abril. 

 

Imatge 7. Lliurament de la Memòria 2021 

Nota de premsa:https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-lliura-la-seua-
memoria-dactivitat-2021-al-president-de-la-generalitat/ 

https://www.antifraucv.es/va/acabar-amb-la-corrupcio-ajudaria-a-reduir-el-deute-public-ha-assenyalat-el-director-de-lagencia-en-la-comissio-dinvestigacio-de-les-corts-valencianes/
https://www.antifraucv.es/va/acabar-amb-la-corrupcio-ajudaria-a-reduir-el-deute-public-ha-assenyalat-el-director-de-lagencia-en-la-comissio-dinvestigacio-de-les-corts-valencianes/
https://www.antifraucv.es/va/acabar-amb-la-corrupcio-ajudaria-a-reduir-el-deute-public-ha-assenyalat-el-director-de-lagencia-en-la-comissio-dinvestigacio-de-les-corts-valencianes/
https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-lliura-la-seua-memoria-dactivitat-2021-al-president-de-la-generalitat/
https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-lliura-la-seua-memoria-dactivitat-2021-al-president-de-la-generalitat/
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4.1.1.2. Informació als màxims responsables del Consell de 
l'Avantprojecte de Llei d'informadors 

Després de mantindre diverses trobades amb els Grups parlamentaris de les Corts 
Valencianes, es decideix continuar reunint-se amb representants del Consell per a donar-
los a conéixer el text aprovat de l'Avantprojecte de Llei reguladora de la protecció de les 
persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, per la qual 
es transposava la Directiva Whistleblowers i les al·legacions presentades per l'Agència. 

Es van mantenir reunions amb les persones següents: 

- 8 de juliol, vicepresident segon del Consell i conseller, Honorable Sr. Héctor Illueca 
Ballester. 

- 12 de juliol, Consellera de Participació, Transparència, Cooperació i Qualitat 
Democràtica, Honorable Sra. Rosa Pérez Garijo. 

- 15 de setembre, vicepresidenta primera i consellera, Honorable Sra. Aitana Mas i 
Mas. 

2.13.2. Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana 

El 2 de novembre, el director es desplaçà a Castelló per a mantindre una reunió institucional 
amb el president del Comité Econòmic i Social de la Comunitat Valenciana, Arturo León 
López.  

A l'inici d'aquesta, va comparéixer davant el Ple, que es trobava reunit en sessió 
extraordinària, de manera virtual, per a, en l'últim punt de l'ordre del dia, presentar-los 
l'Agència Valenciana Antifrau.  
Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/trobada-institucional-de-lagencia-amb-el-
comite-economic-i-social-de-la-comunitat-valenciana/ 

2.13.3. Congrés dels Diputats 

A mitjans d'octubre, en relació amb el debat que anava a mantenir-se al Congrés dels 
Diputats del Projecte de llei de transposició de la Directiva Whistleblowers, el director de 
l'Agència va contactar per escrit amb diversos diputats del Congrés dels Diputats per 
informar-los sobre les accions de l’AVAF durant la tramitació del mateix i, concretament, de 
les al·legacions presentades tant en consulta pública com en el tràmit d'audiència. 

2.13.4. Fiscalia General de l’Estat 

L'Agència ha participat, durant el 2022, en diverses accions formatives organitzades per la 
Fiscalia General de l'Estat. 

La primera d'elles va tenir lloc el 26 de maig i es va tractar d'una taula rodona en la qual van 
participar els directors de les Oficines i Agències contra el Frau de l'estat espanyol 
(Catalunya, València, Illes Balears i Andalusia). 

https://www.antifraucv.es/va/trobada-institucional-de-lagencia-amb-el-comite-economic-i-social-de-la-comunitat-valenciana/
https://www.antifraucv.es/va/trobada-institucional-de-lagencia-amb-el-comite-economic-i-social-de-la-comunitat-valenciana/
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Aquesta activitat es va titular "Delictes contra l'Administració Pública – Oficines Antifrau" i va 
formar part del curs formatiu de la 60a promoció de la carrera fiscal que es va celebrar al 
Centre d'Estudis Jurídics. 
Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-ha-participat-en-
els-cursos-de-formacio-de-la-60a-promocio-de-la-carrera-fiscal/ 

2.13.5. Institut Andalús d'Administració Pública (IAAP) 

Representants de l'Institut Andalús d'Administració Pública van mantenir una reunió virtual 
amb el director, el divendres 8 de juliol, per tal de conéixer les experiències i visió de l’AVAF 
en les següents àrees, que l'Oficina Andalusa contra el Frau i la Corrupció pretenia 
escometre aviat: 

- Identificació de bones pràctiques implementades per organismes tant nacionals com 
internacionals en les àrees de lluita contra el frau i la corrupció i defensa de les 
persones denunciants. 

- Definició de necessitats formatives i competències necessàries per al personal de la 
Junta d’Andalusia que asseguren la prevenció del frau i la corrupció. 

2.13.6. Govern d'Astúries 

El 15 de març, el director manté una reunió en línia amb el director general de 
Governança Pública, Transparència, Participació Ciutadana i Agenda 2030 del Govern 
d'Astúries, José Antonio Garmón Fidalgo, amb l'objectiu de discutir temes d'interés 
comú. 

2.13.7. Comissió Europea 

El director de l'Agència va ser convidat a comparèixer davant la Comissió d'experts de la 
Comissió Europea que estudia la transposició de la Directiva Whistleblowers. 

Dins de la sessió "Experiències de les autoritats públiques en la creació de Canals de 
denúncia", el director va exposar, assistit del cap de serveis de Sistemes d'Informació, el 
funcionament de la bústia de denúncies de l'Agència i l'experiència adquirida en els seus 
anys de funcionament. 
Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-presenta-
davant-el-grup-dexperts-de-la-comissio-europea-la-seua-bustia-de-denuncies/ 

2.13.8. Contraloria Departamental de la Vall del Cauca 
(Colòmbia) 

El 2 de juny es va rebre a l'Agència la visita institucional de dos representants de la 
Contraloria Departamental de la Vall del Cauca, de Colòmbia. 

https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-ha-participat-en-els-cursos-de-formacio-de-la-60a-promocio-de-la-carrera-fiscal/
https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-ha-participat-en-els-cursos-de-formacio-de-la-60a-promocio-de-la-carrera-fiscal/
https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-presenta-davant-el-grup-dexperts-de-la-comissio-europea-la-seua-bustia-de-denuncies/
https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-presenta-davant-el-grup-dexperts-de-la-comissio-europea-la-seua-bustia-de-denuncies/
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Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-ha-rebut-la-
visita-dun-representant-de-la-de-la-contraloria-departamental-de-la-vall-del-cauca-del-
govern-de-colombia/ 

En aquesta reunió, es va acordar la col·laboració i l'intercanvi de coneixement entre les dues 
entitats, potenciant accions per a la lluita contra la corrupció, l'impuls de la moralitat 
administrativa i de l'ètica pública, la participació ciutadana i, en suma, l'enfortiment del 
respecte i garantia dels drets humans dels ciutadans. 

Amb aquesta finalitat, es va començar a treballar en un acord de col·laboració que va motivar 
una segona visita el 3 d'octubre. Aquesta vegada la delegació va comptar també amb la 
presència de la Contralora departamental, Ligia Stella Chaves Ortíz. 
Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/la-contraloria-del-valle-del-cauca-de-
colombia-visita-lagencia/ 

L’Acord d’Intencions entre les dues entitats es va signar de manera virtual el 26 d’octubre, 
amb l’objecte de realitzar accions d’interés mutu en les seues respectives competències. 

Text de l’Acord d’Intencions: https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221125-
Publicacion-BOCV-num-293-1.pdf 

La primera col·laboració de la signatura de l'Acord va ser la participació l'Agència en el IX 
Congrés Nacional de Contralores Territorials de Colòmbia, celebrat a la ciutat de Cali, els 
dies 16 i 17 de novembre. 

L’AVAF va participar amb una ponència titulada "Acció preventiva dels actes de corrupció i 
frau", impartida el 17 de novembre conjuntament el director, que va intervenir en línia, i pel 
director d'Anàlisi i Investigació de l'Agència, Gustavo Segura, que va viatjar a Colòmbia. 
Nota de premsa: https://www.antifraucv.es/va/la-agencia-participa-a-colombia-en-el-ix-
congres-nacional-de-contralores/ 

2.14. Publicacions en butlletins oficials 
Al llarg del 2022, es van efectuar les següents publicacions en butlletins oficials (Butlletí 
Oficial de les Corts Valencianes - BOCV, Diari Oficial de la Generalitat Valenciana - DOGV 
i Butlletí Oficial de l'Estat - BOE): 

Taula 5. Publicacions en butlletins oficials any 2022 

Assumpte BOCV DOGV BOE 

RESOLUCIÓ núm. 917/2021, de 16 de desembre de 2021, del 
director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la 
Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual s'aprova una 
modificació puntual del Reglament de funcionament i règim 
interior referida a l'organització interna d'aquesta agència. 
[2021/12733] 

 Núm. 9250 
de 

05.01.2022 

 

RESOLUCIÓ núm. 943, de 28 de desembre de 2021, del director 
de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de 
la Comunitat Valenciana, per la qual es proveeix, pel sistema de 

 Núm. 9255 
de 

13.01.2022 

 

https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-ha-rebut-la-visita-dun-representant-de-la-de-la-contraloria-departamental-de-la-vall-del-cauca-del-govern-de-colombia/
https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-ha-rebut-la-visita-dun-representant-de-la-de-la-contraloria-departamental-de-la-vall-del-cauca-del-govern-de-colombia/
https://www.antifraucv.es/va/lagencia-valenciana-antifrau-ha-rebut-la-visita-dun-representant-de-la-de-la-contraloria-departamental-de-la-vall-del-cauca-del-govern-de-colombia/
https://www.antifraucv.es/va/la-contraloria-del-valle-del-cauca-de-colombia-visita-lagencia/
https://www.antifraucv.es/va/la-contraloria-del-valle-del-cauca-de-colombia-visita-lagencia/
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221125-Publicacion-BOCV-num-293-1.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221125-Publicacion-BOCV-num-293-1.pdf
https://contralores.com.co/
https://contralores.com.co/
https://www.antifraucv.es/va/la-agencia-participa-a-colombia-en-el-ix-congres-nacional-de-contralores/
https://www.antifraucv.es/va/la-agencia-participa-a-colombia-en-el-ix-congres-nacional-de-contralores/
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Assumpte BOCV DOGV BOE 

lliure designació, el lloc de treball de naturalesa funcionarial 
número 13, cap o cap de la Unitat de Gestió Econòmica. 
Convocatòria número LD 4/2021. [2021/13149] 

RESOLUCIÓ núm. 944, de 28 de desembre de 2021, del director 
de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de 
la Comunitat Valenciana, per la qual es proveeix, pel sistema de 
lliure designació, el lloc de treball de naturalesa funcionarial 
número 19, cap o cap de la Unitat de Producció i Explotació dels 
Sistemes Informàtics. Convocatòria número LD 3/2021. 
[2021/13146] 

Núm. 216 de 
12.01.2022 

Núm. 9255 
de 

13.01.2022 

 

RESOLUCIÓ de 8 de novembre de 2021, del director de l'Agència 
de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel sistema de lliure 
designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 
2, cap o cap de l'Àrea d'Administració, Recursos Humans i Gestió 
Econòmica, i s’aproven les bases que regeixen la convocatòria. 
Convocatòria número LD 5/2021. [2021/12421] 

 Núm. 9257 
de 

17.01.2022 

 

RESOLUCIÓ 863, de 30 de novembre de 2021, del director de 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, per la qual es convoca un concurs 
específic per a la provisió del lloc de treball número 23 de la relació 
de llocs de treball d'aquesta agència, amb la denominació de 
tècnic o tècnica superiors de gestió administrativa, obert a 
funcionaris i funcionàries de les administracions públiques. 
[2021/12258] 

 Núm. 9257 
de 

17.01.2022 

 

RESOLUCIÓ núm. 921, de 20 de desembre de 2021, del director 
de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de 
la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel 
sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa 
funcionarial número 4, director o directora de Prevenció, Formació 
i Documentació,  i s’aproven les bases que regeixen la 
convocatòria. Convocatòria número LD 6/2021. [2022/341] 

Núm. 219 de 
26.01.2022 

Núm. 9261 
de 

21.01.2022 

 

ANUNCI pel qual es publica la Resolució 717/2021, de 15 
d'octubre, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el 
Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual 
s'aprova el projecte de pressupostos generals de l'Agència per a 
l'any 2022, i l'addenda que es realitza mitjançant la Resolució 
729/2021,  de 19 d’octubre, del director 

Núm. 220 de 
28.01.2022 

  

RESOLUCIÓ 59/2022, de 28 de gener, del director de l'Agència 
de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana, per la qual s'acorda la publicació del text íntegre del 
conveni marc entre la Universitat d'Alacant i l'Agència de 
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana 

Núm. 223 de 
09.02.2022 

  

RESOLUCIÓ núm. 82/2022, de 10 de febrer, del director de 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, per la qual s'aprova el Codi ètic i de 
conducta d'aquesta. [2022/1132] 

Núm. 229 de 
02.03.2022 

Núm. 9281 
de 

18.02.2022 

 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00216000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00216000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00219000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00219000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329530752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329530752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329530752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329530752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329530752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329530752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190685329530752
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00220000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00220000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00223000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00223000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00229000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00229000
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Assumpte BOCV DOGV BOE 

RESOLUCIÓ núm. 67, d'1 de febrer de 2022, del director de 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, per la qual es convoca concurs específic 
per a la provisió dels llocs de treball C1 i C1/C2 d'aquesta agència, 
oberts a personal funcionari de totes les administracions 
públiques. [2022/1299] 

Núm. 229 de 
02.03.2022 

Núm. 9284 
de 

23.02.2022 

 

RESOLUCIÓ núm. 93, de 14 de febrer de 2022, del director de 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, per la qual es proveeix, pel sistema de 
lliure designació, el lloc de treball de naturalesa funcionarial 
número 4, director o directora de Prevenció, Formació i 
Documentació. Convocatòria número LD 6/2021. [2022/1327] 

Núm. 229 de 
02.03.2022 

Núm. 9284 
de 

23.02.2022 

 

RESOLUCIÓ núm. 109, de 18 de febrer de 2022, sobre correcció 
d'errors de la Resolució número 67, d'1 de febrer de 2022, del 
director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la 
Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es convoca 
concurs específic per a la provisió dels llocs de treball C1 i C1/C2 
d'aquesta agència, oberts a personal funcionari de totes les 
administracions públiques. [2022/1389] 

 Núm. 9284 
de 

23.02.2022 

 

RESOLUCIÓ núm. 133 de 24 de febrer de 2022, del director de 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, per la qual es convoca concurs específic 
per a la provisió dels llocs de treball números 20, 35, 36, 41, 42 i 
43, amb subgrup professional A1, d'aquesta agència, oberts a 
personal funcionari de totes les administracions públiques. 
[2022/1701] 

 Núm. 9296 
d’11.03.2022 

 

RESOLUCIÓ 149/2022, de 2 de març, del director de l'Agència de 
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana per la qual s'acorda la publicació del text íntegre del 
Protocol de col·laboració funcional entre l'Agència de Prevenció i 
Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i 
l'Ajuntament de l'Eliana 

Núm. 232 
d’11.03.2022 

  

RESOLUCIÓ de 2 de març de 2022, de l'Agència de Prevenció i 
Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per 
la qual es publica concurs específic per a la provisió de llocs de 
treball. 

  Núm. 60 
d’11.03.2022 

RESOLUCIÓ 160/2022, de 7 de març, del director de l'Agència de 
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana per la qual s'acorda la publicació del text íntegre del 
Conveni de col·laboració entre l'Agència de Prevenció i Lluita 
contra el Frau i el Col·legi de Registradors de la Propietat i 
Mercantils d'Espanya 

Núm. 232 
d’11.03.2022 

  

RESOLUCIÓ de 25 d'agost de 2021, del director de l'Agència de 
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana, per a determinar la Presidència, la Secretaria i les 
vocalies en la Comissió de Valoració Documental. [2022/2217] 

 Núm. 9307 
de 

28.03.2022 

 

RESOLUCIÓ 193/2022, de 16 de març, del director de l'Agència 
de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana, per la qual es regulen les condicions de funcionament 

Núm. 236 de 
30.03.2022 

Núm. 9321 
de 

20.04.2022 

 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00229000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00229000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00229000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00229000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330732652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330732652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330732652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330732652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330732652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330732652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330732652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00232000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00232000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330740001
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330740001
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330740001
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330740001
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330740001
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330740001
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330740001
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00232000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00232000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746327255052
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746327255052
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746327255052
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746327255052
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00236000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00236000
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de la bústies intern de denúncies de l'Agència de Prevenció i Lluita 
contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. 

RESOLUCIÓ 215/2022, de 23 de març, del director de l'Agència 
de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana per la qual s'acorda la publicació del text íntegre de la 
pròrroga del conveni marc entre l'Oficina Antifrau de Catalunya i 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana 

Núm. 236 de 
30.03.2022 

  

RESOLUCIÓ 260/2022, d'1 d'abril de 2022, del director de 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió temporal 
del lloc número 47, tècnic o tècnica superiors de gestió econòmica 
i contractació, de la relació de llocs de treball d'aquesta agència,  
per funcionaris o funcionàries de carrera de les diferents 
administracions públiques. [2022/2900] 

 Núm. 9315 
de 

07.04.2022 

 

ANUNCI pel qual es publiquen en extracte les resolucions número 
936/2021, de 23 de desembre, i número 225/2022, de 23 de març, 
del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la 
Corrupció de la Comunitat Valenciana, per les quals s'aprova la 
modificació de crèdit número 1/2021 del pressupost d'aquesta 
agència 

Núm. 239 de 
08.04.2022 

  

RESOLUCIÓ 262/2022, d'1 d'abril de 2022, del director de 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, per la qual es declara deserta la 
convocatòria del procediment de provisió, pel sistema de lliure 
designació, del lloc de treball de naturalesa funcionarial número 
2, cap o cap de l'Àrea d'Administració,  Recursos Humans i Gestió 
Econòmica. Convocatòria número LD 5/2021. [2022/3026] 

Núm. 240 de 
13.04.2022 

Núm. 9315 
de 

07.04.2022 

 

RESOLUCIÓ núm. 268/2022, del director de l'Agència de 
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana, per la qual es modifica la composició del Consell de 
Participació d'aquesta agència. [2022/3032] 

Núm. 240 de 
13.04.2022 

Núm. 9327 
de 

28.04.2022 

 

RESOLUCIÓ núm. 279/2022, de 7 d'abril, del director de l'Agència 
de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana, per la qual s'acorda la publicació del text íntegre del 
Conveni marc entre la Universitat Jaume I de Castelló i l'Agència 
de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana per a la col·laboració acadèmica,  científica i cultural 

Núm. 243 de 
28.04.2022 

  

RESOLUCIÓ 336/2022, de 26 d'abril, del director de l'Agència de 
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció, per la qual s'aprova 
i publica la relació de llocs de treball de l'Agència. [2022/3574] 

Núm. 247 de 
06.05.2022 

Núm. 9329 
de 

02.05.2022 

 

MEMÒRIA d'activitats de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el 
Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana corresponent a 
l'exercici 2021 (RE número 52.976). 

Núm. 245 de 
03.05.2022 

  

RESOLUCIÓ 447/2022, de 23 de maig de 2022, del director de 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, per la qual es modifica la base primera de 
les bases generals per a la provisió de llocs de treball d'aquesta 

 Núm. 9352 
de 

01.06.2022 

 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746327255052
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746327255052
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746327261932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746327261932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746327261932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746327261932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746327261932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746327261932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190746327261932
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00236000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00236000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190754517900512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190754517900512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190754517900512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190754517900512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190754517900512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190754517900512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190754517900512
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00239000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00239000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00240000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00240000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00240000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00240000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190774629455202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190774629455202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190774629455202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190774629455202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190774629455202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190774629455202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190774629455202
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00243000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00243000
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agència, el sistema de provisió de la qual és el concurs específic. 
[2022/4697] 

RESOLUCIÓ núm. 458/2022, de 25 de maig, del director de 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, per la qual s'acorda la publicació del text 
íntegre del Protocol de col·laboració funcional entre l'Agència de 
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana i la Diputació Provincial d'Alacant 

Núm. 255 de 
03.06.2022 

  

RESOLUCIÓ 461/2022, de 26 de maig, del director de l'Agència 
de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana, per la qual es convoca la provisió temporal del lloc 
número 40, cap o cap de l'Equip de Suport Administratiu i Jurídic, 
de la relació de llocs de treball d'aquesta agència,  per funcionari 
o funcionària de carrera de les diferents administracions 
públiques. [2022/4881] 

 Núm. 9357 
de 

08.06.2022 

 

RESOLUCIÓ núm. 467/2022, de 27 de maig, del director de 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, per la qual s'acorda la publicació del text 
íntegre del Conveni marc entre l'Agència de Prevenció i Lluita 
contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i la 
Universitat Miguel Hernández d’Elx 

Núm. 255 de 
03.06.2022 

  

RESOLUCIÓ 479/2022, de 31 de maig, del director de l'Agència 
de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana, per la qual es convoca la provisió temporal del lloc 
número 21, cap o cap de la Secció d'Investigació I, de la relació 
de llocs de treball d'aquesta agència,  per funcionari o funcionària 
de carrera de les diferents administracions públiques. [2022/5069] 

 Núm. 9357 
de 

08.06.2022 

 

RESOLUCIÓ 481, d'1 de juny de 2022, del director de l'Agència 
de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana, per la qual es resol el concurs específic per a la 
provisió del lloc de treball número 23 d'aquesta agència, tècnic o 
tècnica superior de gestió administrativa. [2022/5109] 

Núm. 257 de 
10.06.2022 

Núm. 9357 
de 

08.06.2022 

 

RESOLUCIÓ 483/2022, de 2 de juny, del director de l'Agència de 
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana, per la qual es convoca el concurs específic per a la 
provisió dels llocs de treball número 21, 22, 48 i 49, subgrup 
professional A1/A2, i el lloc número 47,  subgrup professional A1, 
d’aquesta agència, oberts a personal funcionari de totes les 
administracions públiques. [2022/5140] 

Núm. 258 de 
15.06.2022 

Núm. 9358 
de 

09.06.2022 

Núm. 137 de 
09.06.2022 

RESOLUCIÓ núm. 508/2022, de 7 de juny, del director de 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, per la qual s'acorda la publicació del text 
íntegre del Protocol de col·laboració funcional entre l'Agència de 
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana i l'Ajuntament de Sant Vicent del Raspeig 

Núm. 259 de 
17.06.2022 

  

RESOLUCIÓ núm. 511/2022, de 8 de juny, del director de 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, per la qual s'acorda la publicació del text 
íntegre del Conveni marc entre l'Agència de Prevenció i Lluita 
contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana i 

Núm. 263 de 
06.07.2022 
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l'Observatori Ciutadà contra la Corrupció per a establir un canal 
permanent de comunicació i col·laboració per a millorar la eficàcia 
en el compliment d’objectius d’interès comú 

RESOLUCIÓ núm. 529/2022, de 16 de juny, del director de 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, per la qual s'acorda la publicació del text 
íntegre de la pròrroga del Conveni marc entre l'Agència de 
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana i l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a 
les Illes Balears 

Núm. 263 de 
06.07.2022 

  

RESOLUCIÓ 547/2022, de 22 de juny, del director de l'Agència 
de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana, per la qual es modifica la composició nominal de les 
persones integrants de l'òrgan tècnic de provisió que ha de jutjar 
diversos concursos específics per a la provisió de llocs de treball 
d'aquesta agència. [2022/5996] 

 Núm. 9370 
de 

28.06.2022 

 

ANUNCI de l'expedient de modificació pressupostària número 
1/2022, del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el 
Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana 

Núm. 261 de 
28.06.2022 

  

RESOLUCIÓ núm. 570/2022, de 29 de juny, del director de 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, per la qual s'aprova la modificació de 
l'article 10 de les bases d'execució del pressupost de l'Agència per 
a l'exercici 2022 

Núm. 265 de 
13.07.2022 

  

RESOLUCIÓ núm. 583/2022, de 4 de juliol, del director de 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, per la qual s'acorda la publicació del text 
íntegre del Protocol de col·laboració funcional entre l'Agència de 
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana i l'Ajuntament de Riba-roja de Túria 

Núm. 265 de 
13.07.2022 

  

RESOLUCIÓ 588/2022, de 6 de juliol de 2022, del director de 
l'Agència de Prevenció i Lluita Contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, per la qual es convoca la provisió, pel 
sistema de lliure designació, del lloc de treball de naturalesa 
funcionarial número 2, cap/a d'Àrea d'Administració, Recursos 
Humans i Gestió Econòmica,  i s’aproven les bases que regeixen 
la convocatòria. Convocatòria Número LD 1/2022. [2022/6433] 

Núm. 268 de 
22.07.2022 

Núm. 9382 
de 

13.07.2022 

 

RESOLUCIÓ núm. 618/2022, de 14 de juliol, del director de 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, per la qual s'acorda la publicació del text 
íntegre del protocol de col·laboració funcional entre l'Agència de 
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana i Valenciana d'Aprofitament Energètic de Residus,  SA 
(VAERSA) 

Núm. 268 de 
22.07.2022 

  

RESOLUCIÓ núm. 642/2022, de 28 de juliol, del director de 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, per la qual s'amplia el termini per a 
resoldre la convocatòria del concurs específic per a la provisió 
dels llocs de treball C1 i C1/C2 d'aquesta agència. [2022/7323] 

 Núm. 9398 
de 

04.08.2022 
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RESOLUCIÓ núm. 656 de 3 d'agost de 2022, del director de 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, per la qual es proveeix, pel sistema de 
lliure designació, el lloc de treball de naturalesa funcionarial 
número 2, cap o cap d'Àrea d'Administració, Recursos Humans i 
Gestió Econòmica. Convocatòria número LD 1/2022. [2022/7510] 

Núm. 271 de 
05.09.2022 

Núm. 9400 
de 

08.08.2022 

 

ANUNCI del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el 
Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, de l'expedient de 
modificació pressupostària número 2/2022 

Núm. 272 de 
07.09.2022 

  

RESOLUCIÓ núm. 763/2022, de 28 de setembre, del director de 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, per la qual s'acorda la publicació del text 
íntegre del protocol de col·laboració funcional entre l'Agència de 
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana i l'Ajuntament de la Yesa 

Núm. 279 de 
07.10.2022 

  

RESOLUCIÓ núm. 764/2022, de 28 de setembre, del director de 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, per la qual s'acorda la publicació del text 
íntegre de la pròrroga del conveni entre l'Ajuntament de Barcelona 
i l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana 

Núm. 280 de 
14.10.2022 

  

RESOLUCIÓ de 4 de novembre de 2022, del director de l'Agència 
de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana, per la qual es resol el concurs específic per a la 
provisió dels llocs de treball del subgrup professional C1 i 
subgrups professionals C1/C2 d'aquesta agència, oberts a 
personal funcionari de totes les administracions públiques. 
[2022/10419] 

 Núm. 9467 
de 

10.11.2022 

 

RESOLUCIÓ núm. 880/2022, de 2 de novembre, del director de 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, per la qual s'acorda la publicació del text 
íntegre del Protocol de col·laboració funcional entre l'Agència de 
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana i Infraestructures i Serveis de Telecomunicacions i 
Certificació,  SAU 

Núm. 293 de 
25.11.2022 

  

RESOLUCIÓ núm. 894/2022, de 4 de novembre, del director de 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, per la qual es resol el concurs específic 
per a la provisió dels llocs del subgrup C1 i subgrups C1/C2 de 
l'Agència 

Núm. 293 de 
25.11.2022 

  

RESOLUCIÓ núm. 943/2022, d'11 de novembre, del director de 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, per la qual s'acorda la publicació del text 
íntegre de la Declaració d'Intencions entre la Contraloria 
Departamental de la Vall del Cauca (República de Colòmbia) i 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana (Regne d'Espanya) 

Núm. 293 de 
25.11.2022 

  

RESOLUCIÓ núm. 977/2022, de 21 de novembre, del director de 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, per la qual s'acorda la publicació del text 

Núm. 295 de 
30.11.2022 
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https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190906482157302
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00272000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00272000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190937344337502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190937344337502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190937344337502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190937344337502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190937344337502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190937344337502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190937344337502
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00279000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00279000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190943608097952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190943608097952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190943608097952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190943608097952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190943608097952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190943608097952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190943608097952
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00280000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00280000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986309045242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986309045242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986309045242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986309045242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986309045242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986309045242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986309045242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986309045242
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00293000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00293000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986309051642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986309051642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986309051642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986309051642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986309051642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986309051642
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00293000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00293000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986309054772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986309054772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986309054772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986309054772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986309054772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986309054772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986309054772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190986309054772
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00293000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00293000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190991340788342
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190991340788342
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190991340788342
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190991340788342
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00295000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00295000
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Assumpte BOCV DOGV BOE 

íntegre del Protocol de col·laboració funcional entre l'Agència de 
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana i l'Ajuntament de Benetússer 

RESOLUCIÓ núm. 988 de 24 de novembre de 2022, del director 
de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de 
la Comunitat Valenciana, per la qual es resol el concurs específic 
per a la provisió dels llocs de treball núm. 20, 35, 36, 41, 42 i 43, 
del subgrup professional A1 d'aquesta Agència,  oberts a personal 
funcionari de totes les administracions públiques. [2022/11189] 

Núm. 295 de 
30.11.2022 

Núm. 9481 
de 

30.11.2022 

 

RESOLUCIÓ de 29 de novembre de 2022, del director de 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, per la qual s'amplia el termini per a 
resoldre la convocatòria del concurs específic per a la provisió 
dels llocs de treball número 21, 22, 48 i 49, subgrup professional 
A1/A2,  i del lloc número 47, subgrup professional A1, d’aquesta 
agència, oberts a personal funcionari de totes les administracions 
públiques. [2022/11460] 

 Núm. 9484 
de 

05.12.2022 

 

RESOLUCIÓ núm. 1011/2022, de 29 de novembre, del director 
de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de 
la Comunitat Valenciana, per la qual s'amplia el termini per a 
resoldre la convocatòria del concurs específic per a la provisió 
dels llocs de treball números 21, 22, 48 i 49, subgrup professional 
A1/A2, i del lloc núm. 47, subgrup professional A1 

Núm. 302 de 
27.12.2022 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190991340788342
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190991340788342
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190991340788342
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00295000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00295000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191018351852782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191018351852782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191018351852782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191018351852782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191018351852782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191018351852782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191018351852782
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00302000
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/sumari/X00302000
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3. 
Marc normatiu, 
protecció de les 
persones denunciants 
i assumptes jurídics 
 
3.1.Funcions 

Després d'una modificació puntual del Reglament de funcionament i règim interior de 
l'Agència, aprovada per Resolució núm. 917/2021, de 16 de desembre, del director de 
l'Agència, i publicada en el DOGV núm. 9250, de 5 de gener de 2022, es crea una Direcció 
Adjunta a la Direcció de l'Agència les funcions de la qual s'acumulen a aquesta Direcció 
d'Assumptes Jurídics (article 18.1); creació d'una nova unitat administrativa que en haver-se 
acumulat en les seues funcions a una altra ja existent no hi ha no ha suposat un cost 
econòmic addicional en els pressupostos de l'Agència. 

Així, durant l'any 2022 i d'ara en avant, les funcions d'aquesta unitat administrativa, 
denominada Direcció Adjunta i d'Assumptes Jurídics venen recollides, d'una banda, en 
l'article 21 del Reglament de funcionament i règim interior de 27 de juny de 2019 de 
l'Agència, que contempla el següent tenor literal: 

a) Dirigir, coordinar i supervisar el funcionament i l'organització de les unitats dependents. 
b) Efectuar les tasques corresponents a l'assessorament jurídic de l'Agència, així com 

emetre els informes jurídics preceptius i aquells altres que se sol·liciten per la Direcció 
de l'Agència. 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/01/DOGV-Res-modif-Reglamento.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/01/DOGV-Res-modif-Reglamento.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2019/RAF_20190627_ca_RAF_20190716.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2019/RAF_20190627_ca_RAF_20190716.pdf
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c) Prestar assessoria legal a la persona denunciant sobre els fets relacionats amb la 
denúncia, així com sobre els procediments que s'interposen en contra seua amb motiu 
d'aquesta. 

d) Vetlar per la protecció de les persones denunciants, informants i alertadors, proposar 
l'adopció de mesures que garantisquen la seua protecció, i en particular preservar la 
seua indemnitat personal i professional. 

e) Efectuar les propostes d'atorgament de l'estatut de la persona denunciant i de resolució 
de qualsevol incidència que puga sorgir en relació amb aquest. 

f) Elaborar i proposar les modificacions legislatives i reglamentàries que afecten o es 
referisquen a l'Agència. 

g) Complir amb la funció certificadora de les actuacions generades per l'Agència i de 
secretària general. 

h) Tramitar els convenis a subscriure per l'Agència, sense perjudici de l'elaboració de 
propostes, impuls i seguiment per la unitat administrativa que corresponga. 

i) Instruir i tramitar els expedients relatius a la imposició de les sancions previstes en la 
Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat. 

j) Exercir la representació i defensa en judici de l'Agència. 
k) Tramitar i proposar la resolució de les peticions d'accés a la informació pública que es 

formulen. 
l) Tramitar els procediments de responsabilitat patrimonial. 
m) Instruir i tramitar els expedients disciplinaris del personal de l'Agència. 
n) Aquelles altres que se li assignen pel director o directora de l'Agència. 

I, d'altra banda, conforme al que es disposa en l'article 18.2 del Reglament de funcionament 
i règim interior de 27 de juny de 2019 de l'Agència, segons redacció donada mitjançant 
l'esmentada Resolució núm. 917/2021, a la Direcció Adjunta de l'Agència se li atribueixen 
les funcions de donar suport tècnic i assistència a la Direcció de l'Agència, a l'efecte de la 
qual impulsa, coordina i supervisa l'exercici de les funcions de la resta d'unitats  
administratives, a més de realitzar les tasques que la Direcció de l'Agència li encomana o 
delega. 

Així mateix, la Direcció Adjunta pot signar les resolucions i actes administratius que, de 
manera excepcional, expressa i motivada, li delegue la persona titular de la Direcció de 
l'Agència (article 14.1). I també li correspon assumir la suplència d'aquesta, de manera 
interina i transitòriament, en cas de vacant, absència o malaltia, així com en els casos en 
què siga declarada l'abstenció o recusació del director o directora de l'Agència (article 15.1). 

Cal destacar que, en desenvolupament del citat article 21, lletra g), referit a “la funció 
certificadora de les actuacions generades per l'Agència i de secretaria general”, correspon 
a aquesta unitat administrativa participar com a membre de fet i de dret en les taules 
tècniques i de negociació de les condicions de treball del personal al servei de l'Agència, a 
l'efecte de la qual fa les tasques ordinàries de secretaria i elaboració de les actes de les 
seues reunions, així com l'assessorament jurídic que corresponga en cada cas.  

Finalment, s'atribueixen a aquesta unitat administrativa les funcions de secretaria del Consell 
de Participació de l'Agència, en virtut del que es preveu en el 25.1 del citat Reglament de 
funcionament i règim interior, portar la gestió del Registre d'acords i resolucions de la 
Direcció de l'Agència, segons disposa l'article 89 del Reglament, i les tasques relacionades 
amb el Registre de convenis propi de l'Agència, que comporten la tramitació de convenis 

https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2019/RAF_20190627_ca_RAF_20190716.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2019/RAF_20190627_ca_RAF_20190716.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/01/DOGV-Res-modif-Reglamento.pdf
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marc, convenis de col·laboració i protocols, a què es refereix l'article 87 de la citada norma 
reglamentària. 

3.2. Marc normatiu 
3.2.1. Normativa d'aplicació AVAF 

De gran rellevància resulta el desenvolupament i aplicació, en l'àmbit autonòmic valencià, 
que comporta l'aprovació en les Corts Valencianes i entrada en vigor de la Llei 11/2016, de 
28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la 
Corrupció de la Comunitat Valenciana (Agència Valenciana Antifrau o AVAF), en dictar-se 
aquesta per al compliment en el nostre territori de la Resolució 58/4 de l'Assemblea General 
de Nacions Unides, per la qual s'aprova la Convenció de les Nacions Unides contra la 
Corrupció, feta a Nova York el 31 d'octubre de 2003. 

Aquest tractat internacional va entrar en vigor a Espanya mitjançant instrument de ratificació 
publicat en el Butlletí Oficial de l'Estat núm. 171 de 19 de juliol de 2006, formant part, per 
tant, de l'ordenament jurídic intern conforme al que es preveu en l'article 96 de la Constitució 
Espanyola. 

Estableix el Preàmbul de la citada Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, que 
la creació d'aquesta Agència es realitza a l'empara de l'article 49.1.1a de l'Estatut 
d'Autonomia, que atorga competència exclusiva a la Generalitat Valenciana en l'organització 
de les seues institucions d'autogovern. Amb la seua creació la Generalitat compleix la 
Resolució 58/4 de l'Assemblea General de Nacions Unides, de 31 d'octubre de 2003, per la 
qual s'aprova la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció, l'article de la qual 6 
estableix la necessitat de crear òrgans encarregats de previndre la corrupció en els diferents 
Estats part. 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 1 de la Convenció de Nacions Unides contra 
la Corrupció, la finalitat d'aquesta és: 

“a) Promoure i enfortir les mesures per a previndre i combatre més eficaç i 
eficientment la corrupció; 
b) Promoure, facilitar i donar suport a la cooperació internacional i l'assistència tècnica 
en la prevenció i la lluita contra la corrupció, inclosa la recuperació d'actius;  
c) Promoure la integritat, l'obligació de rendir comptes i la deguda gestió dels 
assumptes i els béns públics.” 

La prevenció i la lluita contra la corrupció requereixen un enfocament integral i 
multidisciplinari. Amb base en el reconeixement d'aquest fet, la Convenció abasta cinc àrees 
principals: prevenció; criminalització i aplicació de la llei; cooperació internacional; 
recuperació d'actius; l'assistència tècnica i l'intercanvi d'informació. 

Com a instrument universal i jurídicament vinculant contra la corrupció, la Convenció té un 
gran potencial, perquè és marc per a la prevenció i lluita contra la corrupció, eix de les 
iniciatives nacionals i internacionals, i instrument per a la implementació i aplicació de 
normes comunes i millors pràctiques. Des de la seua adopció, 168 Estats parts (inclosa la 
Unió Europea) l'han ratificada o s'han adherit a ella.  

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-12048
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-12048
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-12048
https://www.boe.es/boe/dias/2006/07/19/pdfs/A27132-27153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/07/19/pdfs/A27132-27153.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1978/BOE-A-1978-31229-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-17235
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1982-17235
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Sens dubte, una de les àrees destacades de la Convenció és la prevenció, a la qual es 
dedica un capítol sencer, que recull mesures que resulten d'aplicació als sectors públic i 
privat, incloent-hi instruments de polítiques preventives, l'establiment d'òrgans anticorrupció 
i una major transparència en el finançament de les campanyes electorals i partits polítics, 
així com la garantia que els serveis públics estiguen subjectes a la rendició de comptes.  

Disposa expressament l'article 5 de la Convenció, que inicia el capítol II, sota la rúbrica 
“Mesures preventives”, el següent: 

“Article 5. Polítiques i pràctiques de prevenció de la corrupció. 
1. Cada Estat Part, de conformitat amb els principis fonamentals del seu ordenament 
jurídic, formularà i aplicarà o mantindrà en vigor polítiques coordinades i eficaços contra 
la corrupció que promoguen la participació de la societat i reflectisquen els principis 
de l'imperi de la llei, la deguda gestió dels assumptes públics i els béns públics, la 
integritat, la transparència i l'obligació de rendir comptes.  
2. Cada Estat Part procurarà establir i fomentar pràctiques eficaces encaminades a 
previndre la corrupció.  
3. Cada Estat Part procurarà avaluar periòdicament els instruments jurídics i les mesures 
administratives pertinents a fi de determinar si són adequats per a combatre la corrupció.  
4. Els Estats parts, segons siga procedent i de conformitat amb els principis fonamentals 
del seu ordenament jurídic, col·laboraran entre si i amb les organitzacions 
internacionals i regionals pertinents en la promoció i formulació de les mesures 
esmentades en el present article. Aquesta col·laboració podrà comprendre la 
participació en programes i projectes internacionals destinats a previndre la 
corrupció.” 

A continuació, l'article 6 de la Convenció es redacta en els següents termes: 

“1. Cada Estat Part, de conformitat amb els principis fonamentals del seu 
ordenament jurídic, garantirà l'existència d'un òrgan o òrgans, segons siga 
procedent, encarregats de previndre la corrupció amb mesures com ara: 
a) L'aplicació de les polítiques al fet que es fa al·lusió en l'article 5 de la present Convenció 
i, quan siga procedent, la supervisió i coordinació de la posada en pràctica d'aqueixes 
polítiques; 
b) L'augment i la difusió dels coneixements en matèria de prevenció de la corrupció. 
2. Cada Estat Part atorgarà a l'òrgan o als òrgans esmentats en el paràgraf 1 del present 
article la independència necessària, de conformitat amb els principis fonamentals del seu 
ordenament jurídic, perquè puguen exercir les seues funcions de manera eficaç i sense 
cap influència indeguda. Han de proporcionar-se'ls els recursos materials i el personal 
especialitzat que siguen necessaris, així com la capacitació que aquest personal puga 
requerir per a l'acompliment de les seues funcions. 
3. Cada Estat Part comunicarà al secretari general de les Nacions Unides el nom i la 
direcció de l'autoritat o les autoritats que puguen ajudar altres Estats Parts a formular i 
aplicar mesures concretes de prevenció de la corrupció.” 

Així mateix, la Convenció de les Nacions Unides contra la corrupció estableix, entre altres, 
les següents exigències als Estats parts: 

• Establir mesures i sistemes per a facilitar que els funcionaris públics denuncien 
tot acte de corrupció a les autoritats competents quan tinguen coneixement d'això en 
l'exercici de les seues funcions (article 8.4). 
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• Facilitar l'accés als òrgans de lluita contra la corrupció perquè el públic denuncie, fins 
i tot de manera anònima, incidents de corrupció (article 13.2). 

• Adoptar les mesures necessàries per a protegir de manera eficaç contra actes de 
represàlia i intimidació a testimonis i perits (article 32). 

• Protegir contra tot tracte injustificat a les persones que denuncien davant les autoritats 
competents, de bona fe i amb motius raonables (article 33). 

• Fomentar la cooperació entre els organismes públics, els funcionaris públics i els 
organismes encarregats d'investigar i enjudiciar els delictes (article 38). 

Per part seua, en l'àmbit de la Unió Europea i del Consell d'Europa, es relaciona a 
continuació la normativa que serveix de referència en l'acompliment de les competències i 
funcions de l’AVAF: 

• La Resolució 24/97 del Consell d'Europa sobre els vint principis rectors de la lluita contra 
la corrupció. 

• La creació en 1998 del Grup d'Estats contra la Corrupció (GRECO), encarregat de 
supervisar el compliment dels vint principis rectors per a la Lluita contra la Corrupció i 
dels tractats internacionals adoptats a conseqüència del Pla d'Acció. Apèndix de la 
Resolució (99) 5 del Comité de Ministres del Consell d'Europa sobre la creació d'un 
«Grup d'Estats contra la Corrupció – GRECO», i Reglament intern adoptat pel GRECO 
entre el 4 i el 6 d'octubre de 1999.  

• El Conveni Penal sobre la Corrupció del Consell d'Europa núm. 173 de 27 de gener, fet 
a Estrasburg (BOE núm. 182, de 28 de juliol de 2010).  

• El Conveni Civil sobre la Corrupció del Consell d'Europa núm. 174 de 4 de novembre de 
1999, fet a Estrasburg (BOE núm. 78, de 31 de març de 2010). 

• La Decisió 1999/352/CE, CECA, Euratom, per la qual es crea l'Oficina Europea de Lluita 
contra el Frau (OLAF), modificada per la Decisió de la Comissió, de 27 de setembre de 
2013, que modifica la Decisió 1999/352/CE i modificada posteriorment per la Decisió 
(UE) 2015/512 de la Comissió de 25 de març de 2015. 

• El Reglament (UE, Euratom) núm. 883/2013 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de 
setembre de 2013, relatiu a les investigacions efectuades per l'Oficina Europea de Lluita 
contra el Frau (OLAF), modificat pel Reglament (UE, Euratom) 2020/2223 del Parlament 
Europeu i del Consell de 23 de desembre de 2020 pel qual es modifica el Reglament 
(UE, Euratom) núm. 883/2013 referent a la cooperació amb la Fiscalia Europea i a 
l'eficàcia de les investigacions de l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau, i introdueix 
la Directiva 2019/1937 

• La Recomanació R (2000) 10, del Comité de ministres dels Estats membres sobre codis 
de conducta per als funcionaris públics, adoptada l'11 de maig de 2000.  

• L'article 325 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea, que imposa a la Comissió 
i als Estats membres l'obligació de combatre el frau i qualssevol activitats il·legals que 
perjudiquen els seus interessos financers, amb efecte dissuasiu i capacitat per a prestar 
una protecció eficaç. (Versió consolidada de 30.03.2010). 

Esment a part mereix la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 
23 d'octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions 
del Dret de la Unió, la transposició de la qual s'ha realitzat amb l'aprovació de la Llei 2/2023, 
de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions 
normatives i de lluita contra la corrupció (BOE núm. 44, de 21 de febrer de 2023), a la qual 
ens referirem en l'apartat 3.5 d'aquesta Memòria. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:51998IP0285&from=SV
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:51998IP0285&from=SV
https://www.coe.int/en/web/greco
https://www.boe.es/boe/dias/2010/07/28/pdfs/BOE-A-2010-12135.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-12135
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2010-12135
https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/31/pdfs/BOE-A-2010-5259.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2010/03/31/pdfs/BOE-A-2010-5259.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999D0352&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999D0352&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0478&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013D0478&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0512&from=ES
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D0512&from=ES
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.boe.es/doue/2013/248/L00001-00022.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.boe.es/doue/2013/248/L00001-00022.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.boe.es/doue/2013/248/L00001-00022.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-81959
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-81959
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-81959
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=DOUE-L-2020-81959
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/rm.coe.int/16806cc1ec
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/rm.coe.int/16806cc1ec
https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513#:%7E:text=Ayuda-,Ley%202%2F2023%2C%20de%2020%20de%20febrero%2C%20reguladora%20de,de%2021%2F02%2F2023.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513#:%7E:text=Ayuda-,Ley%202%2F2023%2C%20de%2020%20de%20febrero%2C%20reguladora%20de,de%2021%2F02%2F2023.
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513#:%7E:text=Ayuda-,Ley%202%2F2023%2C%20de%2020%20de%20febrero%2C%20reguladora%20de,de%2021%2F02%2F2023.
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Quant a la normativa pròpia de l'Agència, en primer lloc, ha de citar-se la seua Llei 
fundacional, Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, mitjançant la qual es crea 
l'Agència com un organisme especialitzat dins del territori valencià, amb la missió i funcions 
de previndre i erradicar el frau i la corrupció de les institucions públiques valencianes i per a 
l'impuls de la integritat i l'ètica pública, a més del foment d'una cultura de bones pràctiques i 
de rebuig del frau i la corrupció en el disseny, l'execució i l'avaluació de polítiques públiques 
i en la gestió de recursos públics. 

En concret, l’àmbit d'actuació subjectiu de l'Agència, d'acord amb el previngut en l'article 3 
de la seua llei reguladora, se centra en el sector públic valencià i tota entitat o empresa, 
pública o privada, que perceptora de fons públics. Disposa literalment aquest article 3 el 
següent: 

“L'àmbit d'actuació de l'Agència és el següent: 
a) L'administració de la Generalitat. 
b) El sector públic instrumental de la Generalitat, en els termes definits en l'article 2.3 de 
la Llei 1/2015, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions. 
c) Les Corts Valencianes, el Síndic de Greuges, la Sindicatura de Comptes, el Consell 
Valencià de Cultura, l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, el Comitè Econòmic i Social, el 
Consell Jurídic Consultiu   i qualsevol altra institució estatutària anàloga que es puga crear 
en el futur, en relació amb la seua activitat administrativa i pressupostària. 
d) Les entitats integrants de l'administració local de la Comunitat Valenciana i les entitats 
del sector públic vinculades o dependents. 
e) Les universitats públiques valencianes i les entitats del sector públic vinculades o 
dependents. 
f) Les corporacions de dret públic, quant a les activitats subjectes a dret administratiu. 
g) Les associacions constituïdes per les administracions públiques, els organismes i les 
entitats públiques. 
h) Les activitats de persones físiques o jurídiques que siguen concessionàries de serveis 
o perceptores d'ajudes o subvencions públiques, a l'efecte de comprovar el destí i l'ús de 
les ajudes o les subvencions. 
i) Les activitats de contractistes i subcontractistes que executen obres de les 
administracions públiques i de les entitats del sector públic instrumental de la Generalitat, 
o que tinguen atribuïda la gestió de serveis públics o l'execució d'obres públiques per 
qualsevol altre títol, en relació amb la gestió comptable, econòmica i financera del servei 
o l'obra, i amb les altres obligacions que es deriven del contracte o de la llei. 
j) Els partits polítics, les organitzacions sindicals i les organitzacions empresarials. 
k) Qualsevol entitat, independentment de la tipologia o la forma jurídica, que siga finançada 
majoritàriament per les administracions públiques o estiga subjecta al domini efectiu 
d'aquestes.” 

Després de la seua posada en marxa, l'Agència va aprovar la Resolució de 25 d'abril de 
2018, per la qual es crea la Bústia de denúncies i es regula el seu funcionament, amb la 
finalitat de garantir un canal segur i accessible per a la recepció de denúncies i dur a terme 
amb plenes garanties i confidencialitat els seus fins específics. 

Més tard, conforme s'intensifica la seua activitat i en llaures a millorar la seua organització 
interna s'aprova la Resolució de 7 de gener de 2019, per la qual es crea el Consell de 
Direcció de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-12048-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-12048
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-12048
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/23/pdf/2018_4529.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2018/05/23/pdf/2018_4529.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189589287465552
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189589287465552
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Valenciana. Aquest Consell de Direcció es constitueix com a òrgan col·legiat 
d'assessorament i assistència al director de l'Agència per a la deliberació, proposta i 
coordinació de les funcions i actuacions pròpies d'aquesta. 

Així mateix, en compliment del que es preveu en l'apartat segon de la disposició transitòria 
primera de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, i com a desenvolupament 
reglamentari de la mateixa s'aprova el Reglament de funcionament i règim interior de 27 de 
juny de 2019 de l'Agència (DOGV núm. 8582, de 2.07.2019). 

També, en compliment de l'article 25 de la citada Llei 11/2016, es crea el Consell de 
Participació de l’AVAF mitjançant Resolució de 12 de febrer de 2019, pel qual es crea el 
Consell de Participació de l'Agència i s'obri termini dirigit a les organitzacions cíviques 
interessades per a la presentació de candidatures. El Consell de Participació de l'Agència 
es configura com un òrgan assessor i de consulta de la mateixa i via per a la participació de 
la societat civil i de persones expertes, dins de l'àmbit de la prevenció i lluita contra el frau i 
la corrupció, la transparència en l'activitat pública i la qualitat democràtica, en llaures al millor 
compliment de les funcions i fins de l’AVAF. A través d'aquest Consell de Participació, 
l'Agència rendeix comptes de la seua gestió a la ciutadania i impulsa la seua vinculació amb 
la societat civil. 

Després de la presentació de candidatures per les organitzacions cíviques, la composició 
del Consell de Participació es va fixar mitjançant Resolució de 15 d'octubre de 2019, per la 
qual es determina la composició del Consell de Participació de l’AVAF, objecte de 
modificació per Resolució núm. 374/2020, de 14 de setembre, i per Resolució núm. 
268/2022, de 4 d'abril.  

Transcorreguts tres anys des de la seua constitució i en compliment dl'apartat 3 de l'article 
25 del Reglament de funcionament i règim interior de 27 de juny de 2019 de l'Agència, la 
composició actual del Consell de Participació es va renovar mitjançant Resolució núm. 
39/2023, de 20 de gener, per la qual es renova les vocalies i vicepresidència d'aquest, fruit 
de la reunió de 13 de desembre de 2022.   

A més, resulta necessari destacar, a l'efecte de l'aplicació de la Llei 11/2016, de 28 de 
novembre, de la Generalitat, i del seu Reglament de funcionament i règim interior de 27 de 
juny de 2019, l'aprovació de la Resolució de 5 d'octubre de 2020, per la qual es concreta 
l'àmbit d'actuació material de l’AVAF, en els següents fets o conductes: 

“a) Corrupció: Ús o desviació de poder o de recursos de procedència pública per a fins 
diferents dels concedits; ús o abús del poder públic per a obtindre avantatges, beneficis o 
qualsevol altre aprofitament particular, propi o de tercers, o per a qualsevol altre fi contrari 
a l'ordenament jurídic. 
b) Frau: Acte tendent a eludir una disposició legal de manera enganyosa; ús inapropiat i 
perjudicial dels recursos i actius d'una organització, contrari a la veritat i a la rectitud; ús o 
destí irregular de fons o patrimoni públics. 
c) Irregularitats administratives i comportaments constitutius d'infracció administrativa o 
disciplinària, en els quals subjau una situació potencial de frau o corrupció. 
d) Conductes i activitats reprotxables per ser contràries a l'objectivitat, a la imparcialitat, 
a l'eficàcia, a la probitat, a la integritat, a l'ètica pública i al bon govern, així com la 
realització de despeses supèrflues i innecessàries de fons de procedència pública, 
impliquen o no una infracció directa de l'ordenament jurídic positiu.” 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189589287465552
http://gvaoberta.gva.es/documents/7843050/172236069/RESOL_20190627_cas.pdf/88905c8f-26fb-46f8-9ebc-4546aaea51a7
http://gvaoberta.gva.es/documents/7843050/172236069/RESOL_20190627_cas.pdf/88905c8f-26fb-46f8-9ebc-4546aaea51a7
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/22/pdf/2019_1534.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/22/pdf/2019_1534.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/02/22/pdf/2019_1534.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/10/28/pdf/2019_10039.pdf
http://www.dogv.gva.es/datos/2019/10/28/pdf/2019_10039.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2023/01/31/pdf/2023_850.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2023/01/31/pdf/2023_850.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2023/01/31/pdf/2023_850.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/01/05_RES_%C3%A1mbito_actuaci%C3%B3n-material_avaf-FDO.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/01/05_RES_%C3%A1mbito_actuaci%C3%B3n-material_avaf-FDO.pdf
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Completant aquest marc normatiu, durant 2022, es va aprovar mitjançant Resolució núm. 
82/2022, de 10 de febrer, del director de l'Agència, el Codi ètic i de conducta de l’AVAF, 
publicat en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana núm. 9281, de 18.02.2022, i en el 
Butlletí Oficial de Corts Valencianes núm. 229, de 2.03.2022, entrant en vigor el 19 de febrer 
de 2022. 

El referit Codi ètic i de conducta de l'Agència dedica el seu capítol IV, articles 33 a 36, al 
Comité d'ètica, regulant les seues funcions, composició i mandat, i règim de funcionament. 
Així, es designava la composició del mateix mitjançant Resolució núm. 167/2022, de 7 de 
març i Resolució núm. 703/2022, de 8 de setembre. 

Es tracta d'un òrgan col·legiat consultiu que garanteix l'efectivitat i vetlla per l'adequada 
aplicació d'aquest Codi ètic i de conducta, i a l'efecte de la qual emet informes i 
recomanacions, al mateix temps que gestiona el canal intern de denúncies de l’AVAF. 

El Comité d'ètica està integrat per dues persones externes a l’AVAF, a proposta del seu 
Consell de Direcció, a saber, Antonio Penadés Chust, vocal del Consell de Participació i 
president d'Acció Cívica contra la Corrupció, M. Luisa Cuerda Arnau, catedràtica de Dret 
penal, especialista en drets fonamentals de la Universitat Jaume I de Castelló, i Manuel 
Villoria Mendieta, catedràtic de Ciència Política en la Universitat Rei Joan Carles de Madrid 
(URJC), amb experiència en la participació d'altres Comités d'ètica. A aquestes persones 
tres persones externes s'afig una quarta, triada d'entre i pel personal funcionari de l'Agència, 
Amparo Martí Puertes, que és al seu torn secretària del Comité. Presideix el Comité Mª Luisa 
Cuerda Arnau. 

Entre els mecanismes d'efectivitat del Codi ètic i de conducta, el seu article 37 crea la Bústia 
de denúncies, configurat com a canal intern per a la recepció de denúncies i remissió de 
consultes, fins i tot de manera anònima, dirigides al Comité d’ètica. És per això que, en 
compliment del citat Codi, es regulen mitjançant Resolució núm. 193/2022, de 16 de març, 
les condicions de funcionament de la Bústia interna de denúncies de l’AVAF, com a eina que 
permet a qualsevol servidor o servidora de l'Agència comunicar qualsevol acció o omissió 
que puga suposar l'incompliment dels principis i normes de conducta, o realitzar consultes 
en relació amb l'aplicació o interpretació del Codi. 

Per part del Comité d'ètica s'emet la Circular del Codi ètic núm. 1/2022, sobre presentació 
de declaracions, sol·licituds i comunicacions, amb la finalitat de donar suport i simplificar el 
procediment per a la presentació telemàtica d'aquests documents. En aquesta Circular es 
recullen de manera senzilla les instruccions concretes, terminis i models que en cada cas 
han de ser emplenats i remesos electrònicament per part del personal de l’AVAF, que es 
concreten en els següents: 

− Declaració d'activitats i de béns, obligacions i drets patrimonials 
− Declaració anual de rendes 
− Declaració responsable de compliment del Codi ètic i compromís de confidencialitat 
− Declaració responsable de conflicte d'interés 
− Declaració responsable d'absència de conflictes d'interés en el procediment de 

contractació 
− Sol·licituds d'autorització de compatibilitat 
− Comunicacions sobre activitats externes 

https://dogv.gva.es/datos/2022/02/18/pdf/2022_1132.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/03/7.03.2022-Res-designacion-miembros-Comite-de-etica-AVAF
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/03/7.03.2022-Res-designacion-miembros-Comite-de-etica-AVAF
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/09/220908_Res-designacion-miembro-Comite-de-etica-AVAF_CSV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/04/Publicacion-DOGV_Buzon-interno.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2023/03/Circulares_AVAF_Codigo-etico.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2023/03/Circulares_AVAF_Codigo-etico.pdf
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− Declaracions de recepció d'obsequis de cortesia 

Amb data de 26 de desembre de 2022 s'ha creat i regulat el Registre d'obsequis de cortesia 
de l’AVAF, mitjançant Resolució núm. 1080/2022, de 26 de desembre, en compliment de 
l’apartat 3 de l'article 29 Codi ètic i de conducta, per a registrar la recepció de qualsevol 
obsequi de cortesia (entre altres externs, data en què es realitza l'obsequi, la seua 
descripció, la persona que el realitza, la persona receptora i el destí donat al mateix), sent 
de públic coneixement a través del portal de transparència de l’AVAF amb caràcter 
trimestral. 

Finalment, cal indicar que, en compliment del recollit en el mateix Codi ètic i de conducta de 
l’AVAF, al llarg de l'exercici 2022, s'han dut a terme actuacions de difusió i comunicació 
interna, així com diverses activitats formatives tant sobre el seu contingut com en matèria 
d'integritat pública. Tot això, a l’efecte de facilitar la comprensió del contingut del Codi ètic 
per part del personal de l’AVAF, així com de possibilitar la resolució de problemes, dilemes 
o qüestions ètiques i d'ampliar coneixements teoricopràctics en matèria d'integritat pública. 

El citat Codi ètic es va acompanyar com a annex en la Memòria d'activitat 2021 d'aquesta 
Agència. 

3.2.2. Pla anual normatiu AVAF  

La Llei 39/2015, d'1 d'octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques, regula en el seu article 132 la figura del Pla Anual Normatiu, com a instrument de 
planificació normativa de les Administracions Públiques, que conté la previsió de les 
iniciatives legals o reglamentàries a tramitar i si escau, aprovar, l'any següent. En 
compliment d'aquest precepte, aquesta Agència va aprovar el seu Pla anual normatiu per a 
l'exercici 2022, mitjançant Resolució núm. 1007/2021, de 30 de desembre, del director de 
l’AVAF, per la qual s'aprova el Pla anual normatiu de l'Agència per a l'any 2022.  

L'esmentat Pla es troba disponible, juntament amb la resta de Plans anuals normatius 
aprovats per l'Agència, en la seua pàgina web, en l'apartat “Plans Anuals Normatius de 
l’AVAF”, https://www.antifraucv.es/informacion-de-relevancia-juridica/. 

Així, per a l'exercici 2022, el Pla normatiu incloïa dues propostes normatives. La primera, 
comprenia la continuació de la tramitació per a l'aprovació del Codi ètic i de conducta 
de l’AVAF i, la segona, es referia a la proposta sobre la necessària modificació de la Llei 
11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita 
Contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per a la seua adaptació a la 
Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019. 

Quant a la primera proposta, sobre la finalització de la tramitació i aprovació del Codi ètic i 
de conducta de l'Agència, cal destacar que aquesta norma interna té com a objecte recollir 
els principis ètics i els valors de bon govern que han d'informar tota actuació de l'Agència, 
així com regular les normes de conducta que necessàriament ha d'observar el personal al 
seu servei.  

La tramitació del Projecte del Codi ètic i de conducta de l'Agència es va iniciar l'any 2021, si 
bé al no arribar a aprovar-se abans de finalitzar aquest any, es va incloure de nou aquesta 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/12/221226_RES_-APROB_REG_OBSEQUIOS.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/12/221226_RES_-APROB_REG_OBSEQUIOS.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/03/MEMORIA-DE-ACTIVIDAD-2021-CAS.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/03/MEMORIA-DE-ACTIVIDAD-2021-CAS.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/12/211230_RES_PLAN_NORMATIVO_AVAF_CAS-2022-CSV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/12/211230_RES_PLAN_NORMATIVO_AVAF_CAS-2022-CSV.pdf
https://www.antifraucv.es/informacion-de-relevancia-juridica/
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proposta en el Pla Anual Normatiu per a 2022, a fi de completar la tramitació ja molt 
avançada l'any anterior. 

Els documents i altres tràmits que integren aquest expedient es troben disponibles en la 
pàgina web de l'Agència, en l'apartat “Codi ètic i de conducta”, 
https://www.antifraucv.es/informacion-de-relevancia-juridica/. 

18.02.2022 – Codi ètic i de conducta de l’AVAF. 
07.02.2022 – Memòria econòmica. 
04.02.2022 – Informe d'impacte de gènere. 
03.02.2022 – Acta de la Taula de Negociació amb sindicats. 
28.01.2022 – Convocatòria Taula Negociació amb sindicats. 
28.01.2022 – Proposta Codi ètic i de conducta després d'al·legacions. 
24.01.2022 – Contestació al·legacions Codi ètic i de conducta. 
20.01.2022 – Recomanacions llenguatge inclusiu del grup de treball d'igualtat. 
28.12.2021 – Informe jurídic sobre el text adaptat després d'al·legacions. 
27.12.2021 – Proposada Codi ètic i de conducta DAJ. 
18.10.2021 – Resolució estimació al·legacions i text adaptat. 
29.09.2021 – Informe primer tràmit audiència personal AVAF. 
29.09.2021 – Resolució d'inici de tramitació del Codi ètic i de conducta. 
15.07.2021 – Primer tràmit audiència personal AVAF. 
13.07.2021 – Text inicial Codi ètic i de conducta AVAF. 

Finalment, com ha quedat dit, mitjançant Resolució núm. 82/2022, de 10 de febrer, del 
director de l'Agència, s'aprova el Codi ètic i de conducta de l’AVAF, que va ser publicat en 
el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana   núm. 9281, de 18.02.2022, i en el Butlletí Oficial 
de Corts Valencianas núm. 229, de 2.03.2022, i va entrar en vigor el 21 de febrer de 2022. 

Respecte a la segona de les propostes del Pla anual normatiu per a l'any 2022, la proposta 
de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència 
de Prevenció i Lluita Contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per a la 
seua adaptació a la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del Consell de 
23 d'octubre de 2019, cal destacar el que a continuació s'exposa. 

La necessitat d'aquesta modificació obeeix al fet que, tant la Llei 11/2016 que crea aquesta 
Agència com la seua normativa de desenvolupament, es van anticipar en la seua regulació 
a molts dels aspectes contemplats en la citada Directiva, esdevenint per això imprescindible 
l'ajust del Dret autonòmic a aquesta.  

L'expedient de proposta de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la 
Generalitat, de creació d'aquesta Agència, va ser elaborat per la mateixa Agència, 
sol·licitant-se a continuació a la  Conselleria de Participació, Transparència, Cooperació i 
Qualitat Democràtica, que impulsara els tràmits preceptius en el si del Consell per a la seua 
inclusió en l'Avantprojecte de llei de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera, que 
entraria en vigor l'1 de gener de 2023; si bé lamentablement aquesta inclusió que, segons 
el parer d'aquesta Agència, haguera posicionat a la Comunitat Valenciana, de nou, a 
l'avantguarda de la protecció de les persones que denuncien i dels canals de denúncia a 
Espanya, no es va produir.  

https://www.antifraucv.es/informacion-de-relevancia-juridica/
https://dogv.gva.es/datos/2022/02/18/pdf/2022_1132.pdf
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El contingut de la Proposta de modificació de la Llei 11/2016, així com tots els documents 
generats al llarg de la tramitació realitzada d'aquest expedient es troben desenvolupats en 
l'apartat 3.2.3. de la present Memòria.  

D'altra banda, en els últims dies de l'any 2022, l'Agència aprova el seu Pla Anual Normatiu 
per a l'exercici 2023, mitjançant Resolució núm. 1079/2022, de 26 de desembre, del director 
de l’AVAF, per la qual s'aprova el Pla anual normatiu de l'Agència per a l'any 2023, en el 
qual s'inclouen les següents propostes:  

1. Modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència 
de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, des 
de l'experiència i transcorreguts sis anys des de la seua aprovació, així com la seua 
necessària adaptació a la Directiva (UE) 2019/1937, del Parlament Europeu i del 
Consell del 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen 
sobre infraccions del Dret de la Unió, i, si escau, a la normativa estatal que a aquest 
efecte s'aprove. 

2. Modificació del Reglament de funcionament i règim interior de 27 de juny de 2019 
de l'Agència, en desenvolupament de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la 
Generalitat (DOGV núm. 8582, de 2.07.2019), per al seu ajust a la citada Directiva (UE) 
2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell del 23 d'octubre de 2019, i, si escau, a 
la normativa estatal, així com la introducció d'unes certes millores de caràcter tècnic. 

3. Revisió i desenvolupaments del Codi ètic i de conducta de l'Agència (DOGV núm. 
9281, de 18.02.2022 i BOCV núm. 229, de 2.03.2022). 

4. Pla d'Igualtat de l'Agència, en compliment del que es preveu en el Reglament de 
funcionament i règim interior de 27 de juny de 2019 de l'Agència. 

5. Protocol (definitiu) d'assetjament laboral i per raó de sexe de l'Agència, en virtut 
així mateix del que es disposa en el Reglament de funcionament i règim interior de 27 
de juny de 2019 de l'Agència. Actualment, conforme a la Resolució 935/2022, d'11 de 
novembre, del director de l'Agència, és d'aplicació provisional el Protocol de prevenció 
i actuació davant l'assetjament laboral en l'Administració de la Generalitat (DOGV núm. 
8223, de 30.01.2018), amb les especialitats que es contenen en la Resolució. 

6. Registre d'acords de condicions de treball de l'Agència, en virtut de l'exigit en el 
Reglament de funcionament i règim interior de 27 de juny de 2019 de l'Agència.  

7. Pla de Mesures Antifrau de l'Agència. 

3.2.3. Proyecte de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de 
novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció 
i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana 

Segons s'ha avançat en l'apartat anterior, mitjançant Resolució núm. 1007/2021, de 30 de 
desembre, del director de l'Agència, es va aprovar el seu Pla Anual Normatiu per a l'any 
2022, com a segon punt del seu annex, es va establir la proposta de modificació de la Llei 
11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el 
Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana.  

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/12/RE_PLAN_NORMATIVO_VAL-2023_saltv.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/12/RE_PLAN_NORMATIVO_VAL-2023_saltv.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/12/211230_RES_PLAN_NORMATIVO_AVAF_CAS-2022-CSV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/12/211230_RES_PLAN_NORMATIVO_AVAF_CAS-2022-CSV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/12/211230_RES_PLAN_NORMATIVO_AVAF_CAS-2022-CSV.pdf
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L'objecte de la proposta de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la 
Generalitat, va ser adaptar-la a la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del 
Consell del 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre 
infraccions del Dret de la Unió, així com realitzar en aquest text aquells ajustos puntuals que 
hi havien revelat necessaris després de més de cinc anys de funcionament de l'Agència. 

En primer lloc, respecte al contingut de la proposta de modificació normativa, es pot 
ressaltar, en síntesi, que es pren com a referent, una vegada més, la regulació de l'Oficina 
Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), continguda en el Reglament (UE, EURATOM) núm. 
883/2013 del Parlament Europeu i del Consell d'11 de setembre de 2013, relatiu a les seues 
investigacions (que va substituir al seu Reglament de 1999), i que ha sigut modificat pel 
Reglament 2020/2223 (DOUE 28.12.2020), introduint en el seu article 10 un nou apartat 3 
bis, al tenor literal del qual “la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell 
serà aplicable a les denúncies de frau, corrupció i qualsevol altra activitat il·legal que vaja en 
detriment dels interessos financers de la Unió i a la protecció de les persones que denuncien 
tals infraccions”.  

En concret, es proposa, a conseqüència de la necessitat d'adaptació al Dret europeu i per 
motius de seguretat jurídica i millora de tècnica normativa, el següent: 

• Completar l'article 2 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, quant al 
règim jurídic d'aquesta Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, conforme al Dret europeu;  

• Afegir un apartat 2 a l’article 3 respecte de l'àmbit d'actuació material, a fi de concretar 
els fets i/o conductes que a l'efecte d'aquesta Llei es consideren corrupció, frau, 
irregularitats administratives i comportaments constitutius d'infracció administrativa o 
disciplinària, i conductes i activitats reprotxables. 

• Modificar l'article 14 per a esclarir la necessitat de respectar el principi d'igualtat de tracte 
a qualsevol persona denunciant qualsevol que siga la instància en la qual haja presentat 
la seua denúncia i, per tant, el dret a la protecció de totes aquestes persones. 

• Introduir diverses millores tècniques en la redacció del règim sancionador, a través de la 
modificació dels articles 18, 19 i 20, per a proporcionar una redacció dels mateixos 
d'acord amb la normativa estatal de protecció d'informant. 

• Revisar l'article 26, relatiu a l'estatut personal de la Direcció de l'Agència, que entraria en 
vigor amb la següent elecció del seu director o directora. 

• Recollir algunes puntualitzacions en relació amb la regulació del personal en l'article 29. 
• Afegir una nova disposició transitòria quarta en relació amb la modificació de l'article 

26.1; i una altra nova disposició transitòria cinquena en relació amb la modificació de 
l'article 29.2, a fi que, en nom del principi d'igualtat, tot el personal de l'Agència es trobe 
en la mateixa situació administrativa mentre exercisca funcions en aquesta, i establir la 
fixació temporal de l'efectivitat de les equiparacions retributives del personal. 

Ha de posar-se l'accent en què la proposta recull com a millores normatives a incorporar en 
la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, alguns aspectes ja continguts en la 
Llei 2/2021, de 18 de juny, de lluita contra el frau i la corrupció a Andalusia i protecció de la 
persona denunciant (última llei aprovada en aquesta matèria en l'àmbit autonòmic), i en 
l'Avantprojecte de Llei reguladora de la protecció de les persones que informen sobre 
infraccions normatives i de lluita contra la corrupció per la qual es transposa la Directiva (UE) 
2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, que en data de 



MEMÒRIA D’ACTIVITAT DE L’AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU 
2022 
 

 

 

 
86 

 

redacció de la present Memòria es troba ja aprovada i publicada: Llei 2/2023, de 20 de febrer, 
reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de 
lluita contra la corrupció (BOE núm. 44, de 21 de febrer de 2023), amb entrada en vigor en 
data 13 de març de 2023. 

D'altra banda, quant a  l'elaboració i tramitació de la proposta de modificació de la Llei 
11/2016, es destaca que, en compliment de l'esmentat Pla Normatiu, es va aprovar la 
Resolució núm. 361/2022, de 3 de maig, del director de l'Agència, per la qual s'inicia el 
procediment de proposta de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la 
Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana, en què el seu resolc segon es va encomanar a la Direcció Adjunta i d'Assumptes 
Jurídics de l'Agència l'elaboració de la mateixa i la preparació de quants estudis, informes i 
altres documents anaren necessaris.  

El procediment de modificació de la Llei seguit per l'Agència ha sigut l'establit en l'article 42.2 
de la Llei 5/1983, de 30 de desembre, de la Generalitat, del Consell, i altra normativa 
d'aplicació, i s'han observat les regles contingudes en els articles 39 a 43 i 44 a 51 del Decret 
24/2009, de 13 de febrer, del Consell, sobre la forma, l'estructura i el procediment 
d'elaboració dels projectes normatius de la Generalitat, en tot allò que resulte d'aplicació a 
l’AVAF com a entitat adscrita a les Corts Valencianes. 

Així, després de l'aprovació de la citada Resolució d'incoació del procediment, el 2 de juny 
de 2022 es va emetre Informe de necessitat i oportunitat de la proposta de modificació de la 
Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, que va ser completat el 16 de juny 
mitjançant Informe complementari de necessitat i oportunitat de la proposta de modificació 
de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat. 

Cal destacar a aquest efecte que l'oportunitat de la reforma legislativa deriva bàsicament 
que l'experiència acumulada per l'Agència durant aquests anys ha revelat la necessitat de 
realitzar alguns ajustos puntuals en el text legal, unit a la transcendental aprovació, en l'àmbit 
europeu, de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre 
de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de 
la Unió, el període de la qual de dos anys de transposició a l'ordenament jurídic va véncer 
el passat 17 de desembre de 2021 sense que s'haguera aprovat cap normativa sobre aquest 
tema pel legislador estatal fins a aqueix moment. Així, si bé la Llei 11/2016 d'aquesta 
Agència i la seua normativa de desenvolupament es va anticipar en la seua regulació a molts 
dels aspectes contemplats en la citada Directiva, calia fer un pas més, ajustant el Dret 
autonòmic a aquesta. 

En virtut del anterior, amb data 28 de juny de 2022 s'elabora el Projecte de modificació de 
la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita 
contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per la qual es transposa a 
l'ordenament jurídic valencià la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 
23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions 
del Dret de la Unió, per a la seua introducció en el seu cas en la Llei de mesures fiscals, de 
gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat.  

Continuant amb la tramitació del Projecte de modificació de la Llei de creació de l'Agència, 
es van realitzar els següents tràmits i informes: 

https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/21/pdfs/BOE-A-2023-4513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/21/pdfs/BOE-A-2023-4513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/21/pdfs/BOE-A-2023-4513.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/06/220503-Res-inicio-modif-Ley-AVAF_CSV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/06/220503-Res-inicio-modif-Ley-AVAF_CSV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/06/220503-Res-inicio-modif-Ley-AVAF_CSV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/06/220503-Res-inicio-modif-Ley-AVAF_CSV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/06/220602-Inf-de-necesidad-modif-Ley-11-2016-CSV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/06/220602-Inf-de-necesidad-modif-Ley-11-2016-CSV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/06/220616-Informe-Complementario-ModificacionRegimenSancionador-CSV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/06/220616-Informe-Complementario-ModificacionRegimenSancionador-CSV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/06/220628-PROYECTO-de-modif-Ley-11-2016-transposicion-Directiva.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/06/220628-PROYECTO-de-modif-Ley-11-2016-transposicion-Directiva.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/06/220628-PROYECTO-de-modif-Ley-11-2016-transposicion-Directiva.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/06/220628-PROYECTO-de-modif-Ley-11-2016-transposicion-Directiva.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/06/220628-PROYECTO-de-modif-Ley-11-2016-transposicion-Directiva.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/06/220628-PROYECTO-de-modif-Ley-11-2016-transposicion-Directiva.pdf
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- Memòria econòmica de 5 de juliol de 2022, del Projecte de modificació de la Llei 
11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat.  

- Diligència de 13 de juliol de 2022, sobre audiència al Consell de Participació de 
l'Agència. 

- Diligència de 13 de juliol de 2022, sobre audiència a tot el personal de l'Agència. 
- Informe de 13 de juliol de 2022, sobre l'impacte en la infància, adolescència i la 

família del Projecte.  
- Informe de 13 de juliol de 2022, sobre l'impacte per raó de gènere del Projecte.  
- En data 20 de juliol, negociació amb la representació sindical en aspectes que 

afectaven les condicions de treball del personal de l'Agència, resultant la seua 
conformitat per unanimitat, tal com figura en la corresponent acta. 

Després de reunió mantinguda amb la Conselleria de Participació, Transparència, 
Cooperació i Qualitat Democràtica i realitzats els ajustos comentats en la proposta, amb data 
de 14 de juliol de 2022 l'Agència va sol·licitar la incorporació del Projecte de modificació de 
la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, a l'Avantprojecte de Llei de mesures 
fiscals, de gestió administrativa i financera, i d'organització de la Generalitat, que es trobava 
en tramitació. Pot consultar-se Taula resum de la proposta de modificació de la Llei i altres 
documents elaborats i tramitats en el portal de transparència de l'Agència, que es troben en 
l'apartat Projecte de modificació de la Llei reguladora de l’AVAF en 
https://www.antifraucv.es/informacion-de-relevancia-juridica/ 

Amb data 20 de juliol de 2022, es va publicar en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana   
l'obertura del període d'informació pública a fi de sotmetre a audiència ciutadana d'aquesta 
proposta. 

Seguint el procediment, el 21 de juliol de 2022 es va realitzar l'informe de participació de 
grups d'interés en el procés d'elaboració de la proposta de modificació de la Llei 11/2016, i 
amb data 28 de juliol de 2022 l'informe de coordinació informàtica de la proposta de 
modificació de Llei.  

A continuació, després de l'informe jurídic de l'Advocacia de la Generalitat de 22 de juliol de 
2022, l'Agència adapta al mateix el Projecte de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de 
novembre, de la Generalitat, remetent-ho a la Conselleria de Participació, Transparència, 
Cooperació i Qualitat Democràtica per a continuar amb la tramitació.  

Transcorregut el termini d'informació pública per a presentar al·legacions al projecte 
normatiu, es realitza per l'Agència l'Informe de 7 de setembre de 2022 de contestació a les 
al·legacions a la Proposta de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la 
Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana, i en la mateixa data s'adequa al mateix el text del Projecte de modificació de la 
Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat. Igualment, es pot consultar la Taula 
resume de la proposta de modificació de la Llei i l'Annex I, de 7 de setembre de 2022. 

Com abans hem indicat, una vegada conclòs el procediment i tots els tràmits preceptius per 
a la modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de creació 
d'aquesta Agència, aquesta no es va incorporar a l’Avantprojecte de Llei de mesures fiscals, 
de gestió administrativa i financera aprovat pel Consell. 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220705-Memoria-economica-CSV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220705-Memoria-economica-CSV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220713-Diligencia-no-alegaciones.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220713-Diligencia-no-alegaciones.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220713-Diligencia-no-alegaciones.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220713-Inf-IMPACTO-INFANCIA-FAMILIA-Y-ADOLESCENCIA.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220713-Inf-IMPACTO-INFANCIA-FAMILIA-Y-ADOLESCENCIA.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220713-Inf-IMPACTO-POR-RAZON-DE-GENERO.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220713-PROYECTO-de-modif-Ley-11-2016.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220713-PROYECTO-de-modif-Ley-11-2016.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220713-Tabla-propuesta-modif-Ley-11-2016.pdf
https://www.antifraucv.es/informacion-de-relevancia-juridica/
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220720_DOGV_Informacion_Publica_Ley11_2016.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220720_DOGV_Informacion_Publica_Ley11_2016.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220721-Inf-participacion-grupos-de-interes-Modif-Ley-11-2016_CVS.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220721-Inf-participacion-grupos-de-interes-Modif-Ley-11-2016_CVS.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2023/02/220727-Inf-COORDINACION-INFORMATICA-Modif-Ley-11-2016_CSV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2023/02/220727-Inf-COORDINACION-INFORMATICA-Modif-Ley-11-2016_CSV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/08/220726-PROYECTO-modif-Ley-11-2016-tras-informe-juridico_CVS.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/08/220726-PROYECTO-modif-Ley-11-2016-tras-informe-juridico_CVS.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/09/DOC1_Contestacion-alegaciones-modif-Ley-11_2016.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/09/DOC1_Contestacion-alegaciones-modif-Ley-11_2016.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/09/DOC1_Contestacion-alegaciones-modif-Ley-11_2016.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/09/DOC1_Contestacion-alegaciones-modif-Ley-11_2016.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/09/DOC2_PROY-modif-Ley-11-2016-tras-alegaciones.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/09/DOC2_PROY-modif-Ley-11-2016-tras-alegaciones.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/09/2200907_Tabla-propuesta-modif-Ley-11-2016.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/09/2200907_Tabla-propuesta-modif-Ley-11-2016.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/09/220907_-Anexo-I_Ley-11-2016.pdf
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3.2.4. Declaracions institucionals 

Com en anys anteriors, en aquest apartat es recullen les declaracions institucionals, 
subscrites per l’AVAF, durant 2022, al costat d'alguns organismes europeus i nacionals, com 
són NEIWA i REDOAF.  

L'Agència ha mostrat en aquests fòrums la seua experiència i amb coneixement en les 
matèries que afecten funcions pròpies, com l'assessorament, protecció i seguiment enfront 
de represàlies de les persones que denuncien, els canals interns i externs de denúncia, i 
recentment acosta del contingut del Projecte de Llei reguladora de la protecció de les 
persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. 

3.2.4.1. NEIWA 

La Xarxa d'Autoritats Europees d'Integritat i Alertadors (NEIWA) és una plataforma de 
cooperació i intercanvi de coneixements i experiències en el camp de la integritat i la 
denúncia d’irregularitats. 

 

Imatge 8. Infografia mapa d'Europa amb els països que integren NEIWA 

NEIWA té com a objectiu proveir a les autoritats competents eines per a: 

 Intercanviar coneixements i experiències pràctiques sobre integritat i gestió de 
denúncies. 

 Desenvolupar conjuntament instruments, programes o opinions compartides. 
 Trobar socis que participen en el seguiment d'aquestes accions. 

https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-123-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-123-1.PDF
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Els 29 participants que componen actualment NEIWA (27 membres i dos observadors) són 
“autoritats competents”, entenent com a tals, segons indica la Directiva (UE) 2019/1937 del 
Parlament Europeu i del Consell del 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les 
persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, aquelles “que promouen i 
protegeixen la integritat en el seu Estat mitjançant la gestió i la investigació a través de 
denúncies realitzades externament i/o assessorant i protegint  persones denunciants”. 

L'Agència forma part d'aquesta organització des de 2019 i al llarg de 2022 ha participat 
activament en les reunions realitzades, que han tingut lloc, de manera presencial a 
Barcelona els dies 16 i 17 de juny de 2022, així com en els grups de treball preparatoris de 
manera virtual, l'últim d'ells de manera presencial a Brussel·les els passats dies 21 i 22 de 
desembre de 2022. 

Els temes tractats es poden consultar en la pàgina web de l’AVAF 
https://www.antifraucv.es/informacion-de-relevancia-juridica/. En concret, han sigut dos: Raó 
de ser, estructura i composició de NEIWA i la Declaració de Barcelona, que es resumeixen 
a continuació. 

Raó de ser, estructura i composició de NEIWA 

Reunions de 16 i 17 de juny de 2022 
S'ha estat debatent l'estructura interna i organització de NEIWA a l'efecte d’aprovar un 
document consensuat sobre la seua constitució i estatuts, que delimite els objectius comuns, 
l'organigrama de la Xarxa, el procediment d'adhesió d'altres membres i el règim de sessions, 
entre altres qüestions. 

La missió de NEIWA es concreta en: 

• Oferir una plataforma perquè els professionals de les àrees de promoció de la integritat 
i protecció dels denunciants intercanvien coneixements, documentació, jurisprudència i 
bones pràctiques. 

• Recopilar informació sobre la correcta transposició de la Directiva (UE) 2019/1937 per 
part dels Estats membres i realitzar el seu seguiment pràctic.  

• Promoure una estreta col·laboració entre els seus membres i les organitzacions 
públiques nacionals, europees i internacionals, per al desenvolupament d'activitats 
comunes en els àmbits de la denúncia d'irregularitats i la integritat, especialment  amb 
les institucions de la Unió Europea. 

• Promoure i difondre experiències, coneixements i recomanacions, i comprometre's 
activament amb les parts interessades.  

Declaració de Barcelona  

17 de juny de 2022 
La citada Declaració insta els Estats membres que no han transposat la Directiva (UE) 
2019/1937 a completar la transposició d'acord amb la literalitat i l'esperit d'aquesta, sense 
més demora, evitant d'aquesta manera els procediments d'infracció.  

Així mateix, recomana una transposició l'àmbit d'aplicació de la qual incloga altres 
infraccions de la legislació nacional i dolentes pràctiques que puguen amenaçar l'interés 
general, més enllà de les normes mínimes establides per la citada Directiva. 

https://www.antifraucv.es/informacion-de-relevancia-juridica/
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220711-Raison-detre_structure_membersh_WEB-Definitiva.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220711-Raison-detre_structure_membersh_WEB-Definitiva.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220706-Declaracion-de-Barcelona_Definitivo.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220711-Raison-detre_structure_membersh_WEB-Definitiva.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220706-Declaracion-de-Barcelona_Definitivo.pdf
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A més, la Declaració reitera la necessitat d'adaptar els procediments i mecanismes de 
protecció, a fi de crear un marc de protecció de les persones denunciants integral i coherent, 
que incloga els recursos suficients i promoga la realització de campanyes de sensibilització. 

3.2.4.2. REDOAF 

Les Oficines i Agències Antifrau d'Espanya, autonòmiques i locals, a més d'alguns òrgans i 
serveis estatals, han vingut un any més, des de les seues primeres reunions en 2018, 
treballant per a compartir coneixements i experiències en la prevenció i lluita contra la 
corrupció, la promoció de l'ètica i integritat pública, els canals de denúncies i la protecció de 
persones denunciants o alertadores. 

 

Imatge 9. Infografia mapa d'Espanya composició REDOAF 

Els membres actuals de la REDOAF són els següents òrgans i autoritats públiques: 

- Oficina Antifrau de Catalunya. 
- Servei Nacional de Coordinació Antifrau de la Intervenció General de l'Administració de 

l'Estat. 
- Agència de Transparència de l'Àrea Metropolitana de Barcelona. 
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- Oficina per a la Transparència i les Bones Pràctiques de l'Ajuntament de Barcelona. 
- Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. 
- Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció a les Illes Balears. 
- Oficina Municipal contra el Frau i la Corrupció de l'Ajuntament de Madrid. 
- Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació. 
- Oficina Andalusa contra el Frau i la Corrupció. 
- Oficina de Bones Pràctiques i Anticorrupció de la Comunitat Foral de Navarra. 

A ells se suma el Consello de Contas de Galícia i l'Audiència de Comptes de Canàries, en 
qualitat d'observadors. 

Les trobades de la Xarxa celebrades durant 2022 han sigut els següents:  

 X Trobada de la Xarxa d'Oficines Antifrau el 31 de maig de 2022, organitzat per l'Oficina 
Municipal contra el Frau i la Corrupció de l'Ajuntament de Madrid. 

 XI Trobada de la Xarxa d'Oficines Antifrau els dies 29 i 30 de setembre de 2022 en el si 
del VII Congrés Internacional de Transparència, celebrat a Cartagena. 

La Xarxa d'Oficines i Agències Antifrau, durant la seua XI Trobada, en el si del VII Congrés 
Internacional de Transparència, celebrat els dies 29 i 30 de setembre de 2022 a Cartagena, 
va adoptar una Declaració institucional, amb la finalitat de recomanar que, en el Projecte de 
Llei estatal reguladora de protecció de les persones que informen sobre infraccions 
normatives i de lluita contra la corrupció, es reconega i es tinguen en compte les demandes 
de les autoritats i òrgans, autonòmics i locals, que realitzen funcions, d'acord amb les seues 
normes reguladores i respecte del sector públic respectiu, en relació amb la prevenció i la 
lluita contra el frau i la corrupció i el foment de les bones pràctiques, a través de l'establiment 
de canals de denúncies i de programes de protecció de persones que denuncien 
irregularitats que poden donar lloc a responsabilitats i que danyen els interessos generals. 

A més de la funció de prevenció de la corrupció, molts dels membres de la Xarxa compten 
ja amb bústies de denúncia amb possibilitat d'anonimat, constituint-se com a òrgans de 
control extern i independents de les administracions públiques, amb competència per a la 
investigació de les denúncies presentades per la bústia, així com per a actuar d'ofici. Alguns 
d'ells, tenen a més funcions d'assessorament i protecció de persones que denuncien, alerten 
o comuniquen irregularitats en el sector públic, i també potestat sancionadora. 

3.2.5. Altres referències destacades 

3.2.5.1. Informe de la Comissió Europea sobre l'Estat de Dret als països 
de la Unió amb recomanacions específiques 

Respecte a l'exercici 2022, la Comissió Europea va publicar, el 13 de juliol, el tercer informe 
anual sobre l'Estat de Dret. L'informe s'inscriu en el context de la invasió russa d'Ucraïna, 
que ha posat de manifest la importància de defensar els valors democràtics, els drets 
humans i l'Estat de Dret. 

Per primera vegada, l'informe inclou recomanacions específiques formulades a cada Estat 
membre amb la finalitat d'animar als Estats membres a avançar reformes, ja en curs o 
previstes, i ajudar-los a determinar els àmbits en què seria necessari establir millores. 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/08_E11_Declaracion-institucional-Red_XI_CIT.pdf
https://commission.europa.eu/publications/2022-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
https://commission.europa.eu/publications/2022-rule-law-report-communication-and-country-chapters_en
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En aquest informe, igual que en anys anteriors, s'examina l'evolució en quatre àmbits clau 
en matèria d'Estat de Dret: els sistemes judicials, la normativa en matèria de lluita contra la 
corrupció, el pluralisme i la llibertat dels mitjans de comunicació, i altres qüestions 
relacionades amb el sistema de contrapoders institucionals.  

Respecte a la lluita contra la corrupció es ressalta que la Unió Europea continua sent una 
de les regions menys corruptes del món, ja que els Estats membres han adoptat estratègies 
anticorrupció o les estan revisant des de juliol de 2021. 

No obstant això, l'eurobaròmetre de 2022 sobre la corrupció indica que aquest continua sent 
una greu preocupació per als ciutadans europeus. El 89% dels espanyols (mitjana de la Unió 
Europea, 68%) creu que la corrupció està generalitzada a Espanya i el 46% dels enquestats 
se sent personalment afectat per la corrupció en la seua vida diària (mitjana de la Unió 
Europea, 24%). Això situa als espanyols com els sisens més preocupats per la corrupció de 
la Unió Europea. 

Segons l'informe, la duració de les investigacions i els enjudiciaments per corrupció continua 
sent motiu de preocupació, en particular respecte als casos de corrupció d'alt nivell. Es 
destaca que el suborne, el frau i la corrupció en l'administració pública continuen sent els 
principals riscos de corrupció greu a Espanya. 

En concret per a l'Estat espanyol l'informe ressalta els següents: 

“Espanya continua implantant un conjunt de mesures per a lluitar i prevenir la corrupció. 
S'està considerant l'adopció d'un Pla Nacional Anticorrupció, que s'espera contribuïsca a 
la creació d'una política integral per a previndre i reduir la corrupció. Si bé s'han augmentat 
els recursos dins dels serveis de fiscalia, la investigació i l'enjudiciament de casos de 
corrupció d'alt nivell continuen sent motiu de preocupació, ja que els procediments 
continuen sent llargs i complexos. Pel que fa a la prevenció de la corrupció, Espanya 
continua desenvolupant un sòlid marc d'integritat per a l'administració pública, inclosa la 
prevenció de conflictes d'interessos i normes d'incompatibilitat. El Govern està ultimant un 
projecte de Llei de Transparència i Integritat dels Grups d'Interés i un projecte de llei sobre 
prevenció de conflictes d'interessos en el sector públic. S'espera que el Govern aprove 
prompte un projecte de llei sobre la protecció dels denunciants. L'Oficina de Conflictes 
d'Interessos ha intensificat el seu paper en brindar orientació sobre ètica i activitats de 
capacitació als funcionaris públics.” 

Quant al marc de protecció de les persones denunciants, l'informe de la Comissió Europea, 
que és de data de 13 de juliol de 2022, reiterava el ja exposat l'any anterior, destacant que 
Espanya segueix sense comptar amb una legislació independent de protecció de les 
persones denunciants adequada, malgrat que existeix una certa regulació sectorial. 
Si bé assenyala que el 4 de març de 2022, el Consell de Ministres va enviar a la Comissió 
un informe sobre el projecte de llei per a transposar la Directiva (UE) 2019/1937, augmentant 
els nivells de protecció per als qui denuncien corrupció i altres irregularitats. 

3.2.5.2. Índex de percepció de la corrupció 2022 segons Transparència 
Internacional 

En data 31 de gener de 2023, Transparència Internacional va fer públic l'Índex de Percepció 
de la Corrupció 2022. 

https://transparencia.org.es/espana-vuelve-a-bajar-un-punto-por-segundo-ano-consecutivo-y-se-estanca-en-la-prevencion-y-lucha-contra-la-corrupcion/
https://transparencia.org.es/espana-vuelve-a-bajar-un-punto-por-segundo-ano-consecutivo-y-se-estanca-en-la-prevencion-y-lucha-contra-la-corrupcion/
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Espanya no avança en els seus esforços de prevenció i lluita contra la corrupció, perquè 
obté una puntuació de 60 sobre 100 punts, la qual cosa implica la baixada d'un altre punt 
respecte del rànquing de l'any anterior (2021). D'aquesta manera, Espanya ocupa el lloc 35, 
en relació amb 180 països de tot el món, empitjorant un altre any més la seua posició. 

Comparteix la posició del rànquing global amb Botswana, Cap Verd i Saint Vincent i les 
Grenadines. 

D'altra banda, es manté en el lloc número 14 dels 27 dels Estats membres de la Unió 
Europea, dos punts per davall de Portugal i Lituània. 

Com assenyala textualment Transparència Internacional, “una caiguda per segon any 
consecutiu és un clar senyal de risc i perill de continuar descendint l'any següent. Això 
reflecteix que a Espanya continua latent un nivell de factors que incideix en el bon 
funcionament de les institucions democràtiques i eleven el risc de corrupció”. 

3.2.5.3. Manual de Bones Pràctiques Anticorrupció de la Comissió 
Europea  

En data 15 de febrer de 2023 es va publicar el Manual de Bones Pràctiques Anticorrupció 
de la Comissió Europea elaborat per la Comissió Europea per a mapar les diferents 
pràctiques i mesures de lluita contra la corrupció de les diferents oficines i agències dels 
Estats membres que han resultat efectives i que poden servir d'inspiració i exemple en altres 
llocs. 

El referenciat manual recull enfocaments i tendències a l'hora d'implementar mesures 
anticorrupció i de bones pràctiques que ofereixen diferents plantejaments segons els Estats 
membres per a incorporar mesures preventives i repressives, i controls mitjançant la creació 
d'organismes especialitzats o d'acció social, entre altres.  

Es destaquen de forma resumida: 

• Mecanismes d'augment de la transparència i dades obertes comprensible per a la 
ciutadania. 

• Solucions tecnològiques mitjançant anàlisis de dades. 
• Enfocaments col·laboratius a través de la participació ciutadana i instruments de 

consulta. 
• Noves definicions d'estàndards d'integritat i eines educatives. 
• Estratègies anticorrupció i el treball d'agències especialitzades com a manera de 

descentralitzar la lluita contra la corrupció. 

Aquest Manual s'ha realitzat amb la col·laboració entre l'equip d'investigació de Ecorys i els 
Corresponsals d'Investigació Local sobre la Corrupció (LRCC) en cada Estat membre, i recull 
les millors experiències i iniciatives posades en marxa pel conjunt d'agències europees 
dedicades a la prevenció i a la lluita contra el frau i la corrupció. 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2023/02/handbook-of-good-practices-in-the-fight-against-corruption-DR0723008ENN-2.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2023/02/handbook-of-good-practices-in-the-fight-against-corruption-DR0723008ENN-2.pdf
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L'AVAF apareix com a exemple d'institució i rigor en el seu treball en el citat Manual al llarg 
de 10 pàgines (pàgines 180 a 189), en les quals es ressalta la seua estructura i funcions, i 
les garanties de confidencialitat i anonimat. 

Juntament amb l’AVAF, se cita en aquest Manual com a exemple de bones pràctiques 
l'Oficina de Prevenció i Lluita contra la Corrupció de Letònia. 

3.3. Protecció de les persones denunciants, 
informadores o alertadores de frau o corrupció 

3.3.1. Estatut de protecció 

Avançant-se a la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 
d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del 
Dret de la Unió, la Llei de creació de l'Agència, Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la 
Generalitat, va atribuir especial atenció a les persones que decideixen informar, alertar o 
denunciar fets i conductes que poden constituir suposats de frau o corrupció.  

Aquesta funció de protecció es va prestant per l'Agència des de 2017 i es configura com un 
dels pilars fonamentals del seu funcionament, actuació i raó de ser. 

La Llei 11/2016 disposa en el seu article 14 de la Llei 11/2016 que l'Agència vela perquè les 
persones que denuncien no patisquen, durant la investigació ni després d'ella, cap mena 
d'aïllament, persecució o empitjorament de les condicions laborals o professionals, ni cap 
mena de mesura que implique qualsevol forma de perjudici o discriminació. El referit 
precepte legal té el seu desenvolupament reglamentari en els articles 41 a 48 del Reglament 
de funcionament i règim interior de l'Agència, que especifica el procediment i les garanties 
de la protecció.  

Així mateix, aquests preceptes recullen els drets i deures que comporta la concessió de 
l'estatut de protecció a les persones informen, alerten o denuncien casos de possible frau o 
corrupció. 

Quant als drets de les persones que denuncien, aquests són els següents:  

a) A l'assessoria legal. 
b) Al fet que la seua denúncia no siga considerada infracció del deure de sigil. 
c) Al coneixement de l'estat de la tramitació de la seua denúncia i els resultats de la 

investigació. 
d) A l'atenció i suport psicològic. 
e) A al·legar en el seu descàrrec, en qualsevol procés que se seguisca en contra seua, 

haver presentat una denúncia o haver revelat determinada informació. 
f) A la inversió de la càrrega de la prova en cas que es produïsquen represàlies, 

corresponent al represaliador que la mesura presa respecte de la persona denunciant no 
és conseqüència de la denúncia interposada. 

g) A la indemnització dels danys i perjudicis causats, inclosos els danys morals. 
h) A la seua indemnitat laboral. 
i) A la seua seguretat personal i familiar. 

https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-12048-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-12048-consolidado.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2019/RAF_20190627_ca_RAF_20190716.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2019/RAF_20190627_ca_RAF_20190716.pdf


MEMÒRIA DE ACTIVITAT DE LA AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAU DE 
2022 

 
 

 
 

 
95 

 

Com en qualsevol estatut, a més dels drets, a la persona denunciant li correspon, 
correlativament, els següents deures:  

a) Actuar de bona fe, que exigeix una conducta recta i honesta que anteposa la defensa de 
l'interés general, i mostra la convicció que la informació que es revela és vertadera. 

b) Col·laborar amb la investigació. 
c) La seua protecció no li eximeix de les responsabilitats en què haja pogut incórrer per fets 

diferents. 
d) En el cas que la denúncia revele informació falsa, tergiversada o obtinguda il·lícitament, 

respondre en l'ordre penal, civil o disciplinari, i també davant l'Agència perquè això pot 
ser constitutiu d'infracció molt greu. 

e) Si es tracta de personal funcionari, es tenen a més els deures que imposa l'Estatut Bàsic 
dels empleats públics, i els principis ètics i de conducta contemplats en els articles 52 a 
54. 

Així, les actuacions de l'Agència en aquesta matèria se centren en el desenvolupament de 
dues funcions essencials: l'assessorament jurídic i la protecció enfront de les represàlies. 

 
Imatge 10. Funcions i actuació en l'estatut de protecció 

L’assessorament jurídic és prestat per l'Agència a qualsevol persona denunciant de bona 
fe en relació amb els fets denunciats, la qual cosa permet impulsar la denúncia, redirigir-la 
a altres òrgans o autoritats competents i fins i tot evitar la presentació de denúncies 
infundades. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11719-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11719-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-11719-consolidado.pdf
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Aquest assessorament és de caràcter gratuït, confidencial i general, proporcionant-se amb 
independència que s'hi haja o no concedit l'estatut de protecció, normalment de manera 
prèvia a la sol·licitud formal de la protecció. 

Durant 2022, s'han atés nombroses persones que sol·licitaven assessorament tant per via 
telefònica, mitjançant correu electrònic, per videotrucada, presencialment i també a través 
del tràmit específic que permet la seu electrònica de l'Agència. Aquest tràmit específic de 
sol·licitud de l'estatut de protecció a la persona denunciant es troba disponible en la seu 
electrònica de l'Agència,  
https://sede.antifraucv.es/oficina/tramites/acceso.do?areasDetail=ALERTADORES%2FDE
NUNCIANTES_250 

L'assessorament inicial a la persona denunciant, com acaba de deixar-se exposat, és 
l'element essencial de tot el sistema per a la correcta persecució i prevenció del frau. Així va 
vindre a entendre-ho el legislador valencià, que entre les mesures de protecció al denunciant 
inclou, amb caràcter previ i autònom a qualsevol altre, la immediata assistència legal sobre 
els fets relacionats amb la denúncia.  

Precisament, la línia configurada per la Llei 11/2016 reguladora d'aquesta Agència vindria a 
ser seguida per la Directiva Comunitària 2019/1937, que va deixar dibuixada, en el seu 
article 20, com a primera mesura de suport al les persones denunciants “l’assessorament 
complet i independent”.  

Com a colofó a aquest reconeixement, és de significar que el legislador estatal, en la 
recentment aprovada Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones 
que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, ha vingut a 
positivitzar, en el seu article 37, com a primera mesura de suport a les persones que revelen 
infraccions, aquest assessorament. 

La transcendència que la legislació assenyalada atorga al previ assessorament ha sigut 
també observada en l'experiència d'aquesta Agència, de la qual resulta que el mateix 
desborda la seua concepció com a mesura de protecció per a arribar a constituir-se com una 
genuïna eina de lluita preventiva contra la corrupció. Així, mereix ser citada a títol d'exemple, 
entre moltes altres assistències d'assessorament realitzades per aquesta Agència, 
l'Expedient d'Assessorament AS-8, d'assistència a l’entitat pública en relació amb una 
denúncia efectuada en un procés selectiu, resultant d'aquesta assistència el seu caràcter 
preventiu, la qual cosa abunda en la seua importància i transcendència. La problemàtica que 
bategava en el fons de l'assessorament resultava ser, en atapeïda síntesi, la que a 
continuació s'explica. 

Per aquesta entitat pública es va procedir a iniciar un procés selectiu per a la cobertura de 
quatre llocs de treball mitjançant promoció interna. En el marc d'aquest procés selectiu, 
l'Òrgan Tècnic de Selecció va decidir, per a la confecció de l'examen, utilitzar un sistema 
informàtic en el qual s'inserien centenars de preguntes de tipus test, procedint posteriorment 
el programari informàtic a efectuar una selecció de les concretes preguntes de l'examen de 
manera aleatòria, i tot això sense intervenció de cap persona, ni tan sols els membres de 
l'Òrgan Tècnic de Selecció. No obstant això, malgrat que les bondats del sistema informàtic 
va resultar que, encara que no existia prova totalment acabada que ningú haguera accedit 
a les concretes preguntes de l'examen, no obstant això, sí que es va poder acreditar que un 

https://sede.antifraucv.es/oficina/tramites/acceso.do?areasDetail=ALERTADORES%2FDENUNCIANTES_250
https://sede.antifraucv.es/oficina/tramites/acceso.do?areasDetail=ALERTADORES%2FDENUNCIANTES_250
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-12048-consolidado.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513
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dels aspirants en el procés selectiu tenia permisos informàtics suficients per a haver accedit 
al programari que confeccionava l'examen i havia pogut en potència, haver obtingut amb 
caràcter previ les preguntes i respostes de l'examen. 

Davant la problemàtica exposada l'Agència, després de valorar la qüestió, i singularment la 
jurisprudència d'aplicació, va assessorar l’entitat pública en el sentit que resultava oportuna 
l'anul·lació i repetició de la prova selectiva, la qual cosa així es va portar a terme.  

La posició de l'Agència, que és assumida per l’entitat assessorada, és la que pacíficament 
segueix la jurisprudència, per totes, la Sentència de la Sala del Contenciós-administratiu del 
Tribunal Superior de Justícia de Granada de 22 de febrer de 2016, en la qual es recorden 
dues grans qüestions: D'una banda, que no és necessària una condemna penal ni que els 
fets queden totalment acreditats en aquella jurisdicció perquè resulten vinculants en la 
jurisdicció contenciosa i en el procediment administratiu. I per un altre, i més determinant, 
que quan concorren circumstàncies que poden desvirtuar la presumpció de regularitat de 
l'actuació del tribunal de selecció i vulneren els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, aquestes 
qüestions han de comportar l'anul·lació de l'exercici i la seua consegüent repetició, i això 
perquè és innegable que, almenys potencialment, no tots els participants es trobaven en 
igualtat de condicions, ja que un dels aspirants, al marge que efectivament haguera accedit 
o no, qüestió sobre la qual no existeix prova, sí que tenia la possibilitat i capacitat en 
abstracte d'haver accedit amb caràcter previ a les preguntes de l'examen, la qual cosa 
constitueix una fallida al principi de mèrit i capacitat que aconsella la repetició de l'examen.  

Finalment, l'Òrgan Tècnic de Selecció de l'entitat pública va fer seu aquest assessorament i 
va procedir a l'anul·lació de la segona prova, convocant la repetició d'aquesta. 

D'altra banda, respecte a la segona de les actuacions d'índole jurídica de l'Agència, la 
sol·licitud formal de protecció inicia un procediment en què es valora l'atorgament si escau 
de l'estatut de protecció de persona denunciant, a què es refereix la normativa valenciana 
abans citada. Per a això es tenen en compte els següents elements: 

 Si els fets o conductes que es denuncien afecten l'interés públic i s'inclouen en l'àmbit 
material de l'Agència -quina es denuncia-, concretat en la Resolució núm. 424/2020, 
de 5 d'octubre, del director de l'Agència, a la qual ens hem referit en l'apartat 3.2.1. 
de la present Memòria. 

 El subjecte de la denúncia -a qui es denuncia-, a fi de comprovar que es troba dins 
de l'àmbit subjectiu d'actuació de l'Agència, previst en l'article 3 de la Llei 11/2016, 
així mateix citat en l'apartat 3.2.1 d'aquesta Memòria. 

 Finalment, s'analitzen els següents extrems que motiven la necessitat d'atorgament 
de l'estatut de protecció -el perquè-:  

o Perjudici o mal de caràcter injustificat, cert o imminent, real o potencial. 
o Posició de vulnerabilitat de la persona denunciant enfront de possibles 

represàlies. 
o Risc o conducta represaliadora, siga posterior o coetània en el temps a la 

interposició de la denúncia. 

Després de l'atorgament de l'estatut per resolució de l'Agència, que es comunica al 
denunciant i a la màxima autoritat dins del seu context laboral, per la Direcció d'Assumptes 

http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/05_RES_ambito_actuacion-material_avaf-FDO.pdf
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/05_RES_ambito_actuacion-material_avaf-FDO.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-12048
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Jurídics es desplega en cada cas el seguiment i vigilància d'aquest estatut, segons les 
necessitats i la situació laboral concreta de cada persona, a fi de dur a terme unes certes 
mesures dirigides a fer efectiva aquesta labor protectora que tracta d'evitar  actes 
d'intimidació, pressions, denegació de drets, obertura d'expedients disciplinaris i, en 
definitiva, tota mena de represàlies que poden desplegar-se a conseqüència de la denúncia. 

En aquest sentit, al llarg d’aquests sis anys de funcionament, l’AVAF ha vingut desenvolupant, 
entre altres, les següents mesures de seguiment de protecció de les persones denunciants: 

 Assessorament jurídic permanent a la persona protegida i altres persones del seu 
entorn en el context laboral i familiar en cas que ho requerisquen. 

 Elaboració de proposades i recomanacions, tant a persones denunciants com a 
persones del seu entorn i superiors, especialment dirigides a les administracions 
públiques o sector públic en el qual treballen. 

 Realització de requeriments en el cas de detectar indicis de represàlia, 
corresponent a les citades administracions o sector públic en què es presten 
serveis, provar que la pertorbació no és conseqüència de la denúncia (inversió de 
la càrrega de la prova). 

 Atesa la gravetat de les accions, es procedeix a la incoació del procediment 
sancionador amb la imposició de la sanció prevista en la Llei. 

 Sol·licitud d'obertura, o represa després de l'arxiu o absolució penal, d'expedients 
disciplinaris. 

 Emissió d'informes tècnics a sol·licitud Ministeri fiscal o autoritat judicial en 
procediments judicials que afecten la persona protegida. 

 Preparació i acompanyament a declaracions testificals que es realitzen davant 
òrgans judicials penals, que amb freqüència són determinants per a la investigació. 

3.3.2. Seguiment de la protecció de les persones denunciants 

La resolució de l'Agència atorgant l'estatut de protecció a la persona denunciant suposa el 
desplegament d'una sèrie d'actuacions i mesures dirigides a fer efectiva aquesta labor 
protectora.  

A aquest efecte, la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, en el seu article 14, 
faculta a l’AVAF per a exercir les accions correctores o de restabliment que considere 
oportunes en cada cas, de les quals ha de deixar constància en la seua Memòria anual, 
presentada davant les Corts Valencianes.  

Una vegada atorgat l'estatut de protecció de la persona denunciant, el seguiment de 
l'Agència es caracteritza per ser una activitat continuada de vigilància, cura i protecció, que 
no sols es duu a terme durant el procediment d'investigació de les conductes susceptibles 
de generar responsabilitats, sinó també fins i tot després de finalitzat aquest procediment si 
les circumstàncies el requereixen, evitant que les persones protegides puguen ser objecte, 
directament o indirectament, d'actes lesius en els seus drets o interessos. 

Seguidament, es relaciona a efectes il·lustratius una mostra d'algunes de les actuacions 
realitzades durant 2022 per l’AVAF en el marc d'alguns estatuts de protecció atorgats a 
persones que denuncien, informen i alerten sobre fets que poden ser constitutius de frau o 
corrupció, i el seguiment de la situació d'aquestes persones, degudament anonimitzats 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-12048-consolidado.pdf
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cadascun dels casos que s'exposen. Diversos dels casos que es descriuen agrupen diverses 
persones denunciants protegides. 

CAS 1  

Actuacions recollides en Memòries prèvies. 
El procediment denunciat, que afecta fets comesos el 30 de novembre de 2012, va 
ser degudament exposat en la Memòria d'aquesta Agència comprensiva de l'any 
2021 amb el nombre de cas 11. El procediment penal, amb la Sentència de 
l'Audiència Provincial que a continuació s'exposarà, ha finalitzat el desembre de 
2022. Sense perjudici de les valoracions que puguen ser realitzades en altres àmbits 
doctrinals, i fins i tot com a recomanacions per aquesta Agència, en aquest moment 
hem de deixar aquest que la inacceptable demora en la resolució dels procediments 
judicials en el nostre ordenament jurídic és una xacra que afecta la persecució de la 
corrupció, i també, en el que ara ens interessa, a tutela judicial efectiva dels 
denunciants protegits, que veuen com la seua cívica actuació, denunciant un frau 
dona lloc a un retard d'una dècada per a obtindre la resolució de la denúncia, temps 
durant el qual els denunciants protegits pateixen persecucions i assetjaments.  

De la denúncia inicial:  
La denúncia interposada per la persona protegida, que és agent de policia local, 
venia referida a irregularitats comeses per altres companys i superiors jeràrquics en 
la tramitació de multes de trànsit, així com la falta d'acreditació que els diners cobrats 
de les mateixes en efectiu fora ingressat en les arques públiques. 

El Ministeri Fiscal va qualificar els fets com a constitutius de dos delictes de tràfic 
d'influències, de quatre delictes de prevaricació, d'un delicte d'infidelitat en la 
custòdia de documents, i d'un delicte de falsedat en document oficial. 

La persona denunciant ha sigut cridada a judici oral com a testimoni qualificat i clau 
en la investigació. 

Represàlies: 
Després de la denúncia realitzada, aquesta persona denunciant va ser sotmesa a un 
fort assetjament laboral. Es va veure obligat a permutar i canviar el seu lloc de treball 
a un altre Ajuntament fins a dues ocasions. 

A conseqüència d'aquest assetjament, va presentar recurs contenciós administratiu, 
dictant-se Sentència núm. 851/18 de 31 de juliol de 2018, pel Jutjat contenciós 
administratiu núm. 1 d'Elx, la qual va declarar acreditat l'assetjament i va imposar a 
l'Ajuntament una indemnització pels danys psíquics i perjudicis morals causats 
durant anys a aquest funcionari per import de 95.816,22 euros més els interessos 
legals.  

No obstant això, aquesta Sentència va ser revocada per la Sentència núm. 14/21, 
d'11 de gener de 2021, de Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de 
Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Segona, la qual ha sigut recorreguda, 
estant en aquest moment pendent d'admissió en el seu cas del recurs de cassació 
interposat davant el Tribunal Suprem. 
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Actuacions de l’AVAF: 
L’AVAF ha realitzat funcions de suport i especialment d'assessorament jurídic en 
relació amb els procediments judicials que afecten la seua situació i molt 
singularment en el procediment penal que com hem deixat apuntat ha posat punt 
final a la denúncia formulada mitjançant la Sentència de 26 de desembre de 2022 de 
l'Audiència Provincial Secció Onzena amb seu a Elx de l'Audiència Provincial 
d'Alacant.  

En la Sentència es reconeixen com a fets provats precisament els denunciats pel 
denunciant protegit per aquesta Agència, que va detectar que en el citat Ajuntament 
es retiraven i no tramitaven determinades multes de trànsit, raó per la qual es va 
procedir a registrar la multa en un altre registre administratiu diferent de l'Ajuntament, 
la qual cosa és aplaudit per la Sentència de l'Audiència Provincial en els següents 
termes literals: “En qualsevol cas, el citat agent va procedir d'aquesta manera poc 
habitual, però d'indubtable validesa, davant l'escassa fiabilitat que demostraven les 
bústies habilitades a aquest efecte, que a vegades es desbordaven, caient les 
denúncies al sòl i sense mesura de control alguna.” 

En definitiva, la Sentència finalitza el procediment condemnant a la persona 
encarregada del servei de Protecció Civil de l'ajuntament i a un inspector de la policia 
local per delictes de tràfic d'influències i d'infidelitat en la custòdia de documents. 

CAS 2  

Actuacions recollides en Memòries prèvies. 
La correcta comprensió d'aquest assumpte exigeix recordar que el mateix va ser 
degudament relatat en la Memòria d'aquesta Agència comprensiva de l'any 2021 
amb el nombre de cas 1. No obstant això, pels dilatats temps judicials el procediment 
continua encara viu, mereixent significar-se que al llarg de tot enguany l'Agència ha 
mantingut la seua vigilància sobre l'assumpte i sobre la deguda protecció a les 
denunciants que amb la seua lloable actitud van destapar l'il·lícit. 

De la denúncia inicial:  
En la celebració d'una prova selectiva per a l'accés a la funció pública al Grup A1 de 
l'Administració autonòmica es va sorprendre una alta funcionària de l'administració 
convocant i ex-alt càrrec en matèria de Funció Pública, que estava expressament 
encarregada de vigilar l'examen i controlar la correcció del procés selectiu, en el 
moment en el qual la mateixa entregava a una persona aspirant material prohibit 
amb l'objectiu que aquesta poguera copiar la contestació als temes plantejats en 
l'oposició. Aquesta actuació va ser detectada per altres dues persones funcionàries 
administratives que van procedir a efectuar la corresponent denúncia davant aquesta 
Agència.  

Represàlies:  
Les persones denunciants, especialment una d'elles, malgrat el seu legítim i lloable 
propòsit d'aconseguir un procés selectiu més just, no obstant això, van patir 
pressions amb l'objectiu que desistiren de la seua denúncia que afectava la indicada 
funcionària del més alt nivell competencial. En concret, les pressions d'una de les 
denunciants van ser notables, dins del context laboral i de la instrucció disciplinària 
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de l'assumpte, arribant a ser advertida que s'iniciarien actuacions penals contra ella. 
L'Agència va haver-hi d'avisar al primer instructor de l'expedient disciplinari de la 
possibilitat que amb això estiguera incorrent en infracció de les contemplades en la 
Llei 11/2016. 

Seguiment de l'Agència:  
Com hem deixat anotat, en la Memòria de 2021 es va deixar dit que la sancionada 
havia interposat recurs contenciós administratiu contra la resolució sancionadora, i 
es ressenyava que aquesta Agència havia comparegut en el procediment abreujat 
davant el Jutjat del Contenciós-administratiu núm. 8 de València, amb l'objectiu de 
sostenir la legalitat i adequació a dret de la sanció imposada. 

El procediment en el qual ha intervingut l'Agència ha finalitzat amb el dictat de la 
Sentència de data 4 de maig de 2022 que desestima el recurs contenciós 
administratiu, establint el Jutjat l'adequació de la sanció imposada a l'alta funcionària, 
i validant amb això totes i cadascuna de les actuacions d'aquesta Agència.  

La Sentència del Jutjat ha sigut impugnada per la infractora, i en l'actualitat, després 
de la personació de l'Agència davant el Tribunal Superior de Justícia i l'oposició 
efectuada al recurs d'apel·lació en defensa de la Sentència d'instància, l'assumpte 
es troba pendent de votació i fallada davant la Sala del Contenciós del Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, Secció Segona. 

També ha d'assenyalar-se que, en data de formulació d'aquesta Memòria, la 
funcionària sancionada de manera paral·lela ha recorregut l'execució de la sanció 
administrativa en un altre procediment judicial diferent, que es tramita davant el Jutjat 
del Contenciós-administratiu núm. 10 de València, trobant-se pendent de celebració 
de la vista oral. Ha d'indicar-se que aquesta Agència també ha comparegut en aquest 
procediment, amb l'objectiu de sostindre la legalitat i adequació a dret de les 
actuacions disciplinàries seguides contra la funcionària responsable del frau en el 
procés selectiu. 

CAS 3  

Actuacions recollides en Memòries prèvies: 
En la nostra Memòria de 2021 ja advertíem, en relatar el Cas 4, que per l'Agència 
s'havia procedit a concedir, en un estadi inicial, l'Estatut de Protecció a la persona 
denunciant, i això a la vista que la denúncia, comprensiva de la intenció d'un 
Ajuntament d'efectuar una pròrroga d'un contracte contrària a l'ordenament jurídic 
per valor de més de trenta milions d'euros, havia sigut formulada per una funcionària 
amb habilitació nacional, la responsabilitat de la qual precisament és vetlar per la 
legalitat de la contractació administrativa.  

Estat de la denúncia:  
Una persona funcionària amb habilitació nacional ha posat en coneixement 
d'aquesta Agència la intenció d'un Ajuntament d'efectuar una pròrroga, contrària a 
dret, d'un contracte administratiu per import de diverses desenes de milions d'euros.  
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Represàlies: 
Per part de l'Ajuntament s'estan iniciant actuacions per a modificar la Relació de 
Llocs de treball a fi d'alterar la situació d'aquesta persona funcionària d'habilitació 
nacional mitjançant la conversió del seu lloc, configurat com de concurs, a lliure 
designació. El canvi en el sistema de provisió persegueix realitzar una major pressió 
i disposició de cessament de la persona que ocupa ve ocupant el lloc, si els seus 
informes no s'ajusten a l'interés polític dels sol·licitants. La funcionària també rep 
freqüents atacs a la seua reputació professional a conseqüència d'aquesta denúncia 
i d'unes altres que ha hagut de realitzar a través dels seus propis informes de legalitat. 

Seguiment de l'Agència: 
Al llarg de l'any 2022 aquesta Agència ha emés, per la seua Direcció d'Assumptes 
Jurídics, Informe preventiu en matèria de contractació, dels previstos en l'article 4 de 
la Llei 11/2016, valorant les actuacions de l'expedient de contractació en tramitació i 
advertint de la il·legalitat de la pròrroga pretesa. 

A la vista de l'Informe emés l'Ajuntament ha procedit, assumint la tesi de la Direcció 
d'Assumptes Jurídics de l'Agència Valenciana Antifrau, a desistir de la pròrroga del 
contracte, resultant, per tant, l'actuació realitzada en el si de l'expedient de protecció 
al denunciant una actuació preventiva i de col·laboració que ha culminat en el 
respecte a l'ordenament jurídic i ha evitat una situació de risc en la contractació 
administrativa i en la bona gestió dels fons públics. 

El procediment, sobre el qual l'Agència continuarà vigilant per a evitar el modificat 
pretés en el futur, ha finalitzat de forma conforme a l'ordenament jurídic gràcies a 
l'abnegada, encertada i molt lloable actuació de la funcionària amb habilitació de 
caràcter nacional que ocupa el lloc de secretària general d'aquest Ajuntament, que 
amb el seu zel i bon fer va advertir la disconformitat a Dret de la modificació 
contractual, la qual cosa va donar lloc a l'Informe d'aquesta Agència que concloïa el 
següent: 

“Com és sabut, la modificació dels contractes administratius, generalment d'alt 
pressupost, és una àrea especialment procliu a la producció d'actes de frau, 
corrupció i altres irregularitats. Aquest risc general en matèria contractual 
s'accentua en la fase d'execució del contracte, especialment en les seues 
modificacions, com en el cas que ens ocupa. La proximitat entre el servei prestat 
pel contractista, que és una empresa privada que busca un lucre cert, amb el 
gestor públic empleat de l'Administració que representa l'interés general i que ha 
de controlar la prestació del servei provoca un risc cert de col·lisió i d'incursió en 
actes de frau o corrupció. Aquesta problemàtica ha sigut detectada al llarg dels 
anys pel legislador, tant europeu com estatal, que han anat limitant de forma cada 
vegada més fèrria la possibilitat de modificar els contractes, buscant en la licitació 
en lliure competència la forma més adequada i controlable objectivament de 
realitzar l'interés general. 

És pel que, a fi de previndre il·lícits, penals o administratius, les actuacions de 
modificació dels contractes han de ser aplicades de forma summament restringida 
i estricta, rigorosa, especialment en supòsits com el present, en el qual es pretén 
una modificació consistent en l'execució d'unes obres per valor de 35 milions 

https://sede.antifraucv.es/verifirma/code/IV7CEOLJLM4MLDRNS5WG4ZIEK4
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d'euros, el preu dels quals es desconeix si és o no és conforme al mercat al no 
existir cap concurrència pública. 

En definitiva, el que s'ha exposat l'Ajuntament haurà d'abstindre's de realitzar la 
modificació pretesa del contracte de gestió de Cicle Integral de l'Aigua, havent de 
buscar solucions jurídic-administratives alternatives per a la satisfacció dels 
interessos dels veïns.” 

CAS 4  

Estat de la denúncia:  
Per una mercantil pública es va procedir a iniciar un procés selectiu amb l'objectiu 
d'efectuar la contractació laboral per a cobrir el lloc de cap/a de Servei de Recursos 
Humans en l'assenyalada entitat. Al llarg del procediment es van seguir correctament 
tots els tràmits reglats, fins al moment en el qual per part del tribunal qualificador del 
procediment es va acordar proposar, amb base a principis de mèrit i capacitat, la 
contractació d'una determinada persona. A partir d'aquest moment els membres del 
tribunal qualificador van començar a ser pressionats a fi d'enervar la proposta de 
contractació realitzada, i això amb l'objectiu que es procedira a contractar, no a 
l'aspirant més ben puntuada, sinó a una altra persona diferent, en la qual concorrien 
evidents vinculacions polítiques.  

L'Agència va iniciar la seua intervenció en prendre coneixement de la situació 
després de la formulació de denúncia per una pluralitat de persones coneixedores 
del procés selectiu, tant membre del tribunal seleccionador, com a directius i 
membres del Consell d'administració de l'entitat mercantil pública. L'Agència va 
emetre sobre aquest tema diversos informes jurídics que van ser remesos a les 
autoritats de la mercantil pública, confirmant la validesa del procés selectiu i la 
inadequació a dret de les accions posteriors que pretenien argumentar irregularitats 
que no s'havien produït. 

Represàlies:  
Per part del titular de la Direcció jurídica de la mercantil denunciada es va pretendre 
consumar l'acomiadament de la persona recentment contractada com a cap/a de 
Serveis de Recursos Humans, així com de la persona que ocupava la Gerència de 
l'empresa, i això a fi d'intentar alterar el procediment selectiu realitzat. No obstant 
això, tal procedir no va aconseguir els seus fins, atés que la proposta 
d'acomiadament, tot i que va ser secundada fins i tot per la Presidència de la 
mercantil i per la Presidència de l'administració pública de vinculació, no va 
aconseguir el nombre suficient de vots en el Consell d'administració. 

Seguiment de l'Agència: 
El present assumpte, que va ser objecte de comentari en la Memòria de l'any 2021 
amb el nombre de Cas 2, es trobava al tancament de les actuacions de l'any 2021 
pendent de la celebració d'un procediment judicial laboral. 

Les vistes dels procediments judicials laborals pateixen un retard singularment 
cridaner en el nostre ordenament jurídic, qüestió que s'acredita constantment 
mitjançant les estadístiques del Consell General del Poder Judicial. Per aquesta raó 
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aquest assumpte encara es troba pendent de resolució en el Jutjat, estant assenyalat 
l'acte judicial per a maig de l'any 2023. Aquest procediment judicial laboral és seguit 
de prop per aquesta Agència, que en l'actualitat està valorant la idoneïtat de 
comparéixer en aquest procediment, bé com a part coadjuvant o bé com a pericial si 
fos així dita. 

CAS 5  

Actuacions recollides en Memòries prèvies. 
L'assumpte que a continuació s'exposa va ser degudament referenciat en la Memòria 
de l'any 2021 amb el nombre de cas 8. En aquella Memòria de 2021 deixàvem anotat 
que la sanció patida pel denunciant protegit, sens dubte desproporcionada, es 
trobava arracada de cassació davant el Tribunal Suprem, resultant que al llarg del 
present any s'ha ventilat aquest procediment desfavorablement i ha sigut plantejat 
recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional en els termes que a continuació 
es deixaran exposats. 

Estat de la denúncia:  
La persona protegida, personal funcionari municipal, va denunciar irregularitats 
relatives a un programa d'execució de treballs en benefici de la comunitat, del qual 
era el responsable a l'Ajuntament on prestava serveis. La denúncia va donar lloc a 
la incoació de Diligències Prèvies que, si bé van ser sobresegudes provisionalment, 
en la interlocutòria judicial de l'instructor entenia que, encara que no s'apreciaren 
indicis racionals de la comissió dels delictes denunciats, això no obstava a la possible 
apreciació de responsabilitat disciplinària o d'altres conseqüències en l'àmbit 
administratiu.  

Així mateix, la persona protegida va intervindre, en condició de testimoni, en unes 
anteriors Diligències Prèvies en relació amb altres irregularitats en l'execució 
d'aquest programa, que van finalitzar en sentència ferma condemnatòria d'un 
funcionari del mateix Ajuntament. 

Represàlies:  
La persona protegida va patir l'obertura d'expedients disciplinaris per fins a set faltes, 
entre greus i molt greus, i un delicte. Finalment, l'alcalde li va imposar per una falta 
molt greu la sanció de suspensió d'ocupació i sou de tres anys, sense tindre la 
competència per a això perquè la mateixa corresponia a la Junta de Govern Local. 
No obstant això, aquesta falta de competència no va ser recorreguda pel denunciant. 

La persona protegida va recórrer la Sentència davant el Tribunal Suprem, que sense 
entrar a conéixer del fons de l'assumpte va dictar provisió inadmetent el recurs en 
considerar que existeix “una inflada i consolidada jurisprudència que fa innecessari 
un nou pronunciament jurisprudencial, perquè entren en el terreny de la inevitable 
casuística en la seua projecció i aplicació, necessàriament circumstanciades a cada 
àmbit i litigi”. 

En data de redacció d'aquesta Memòria el procediment es troba pendent de 
l'admissió del recurs d'empara formulada pel denunciant protegit.  
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Seguiment de l'Agència: 
L’AVAF ha realitzat funcions d'assessorament a la persona denunciant i als seus 
lletrats en relació amb tots els recursos que ha hagut d'emprendre per a defensar-se 
respecte de la sanció imposada per l'alcalde.  

En data de redacció d'aquesta Memòria, a més de l'assessorament en dret per a la 
formulació del recurs d'empara, és de significar que l'Agència es troba vigilant en 
relació amb la pretensió de l'Ajuntament d'executar la sanció al denunciant, i això 
perquè l'Ajuntament està intentant executar aquesta sanció malgrat la situació 
d'incapacitat temporal en què està incurs el denunciant protegit, havent de recordar-
se que el Tribunal Suprem en la seua Sentència de 2 de juny de 2015 assenyala que 
no pot suspendre's de funcions per via de sanció a qui ja les té suspeses per raó de 
malaltia, llevat que vulga admetre's una doble i simultània suspensió de funcions, 
una de les quals seria sens dubte fictícia. 

CAS 6 

Estat de la denúncia: 
La persona protegida d'aquest supòsit és un policia local que va col·laborar en 
investigacions sobre presumptes delictes de corrupció a l'Ajuntament on prestava 
serveis, en les quals també va intervindre la Unitat de Delinqüència Econòmica i 
Fiscal (UDEF), donant lloc a la incoació de diligències penals. 

Diverses d'aquestes Diligències, obertes en 2017, es troben, després d'anys 
d'instrucció, a l'espera de celebració de judici oral.  

Durant aquest any 2022, s'ha arxivat l'última querella plantejada per una de les 
persones investigades en aquelles Diligències, en la qual aquesta imputava, entre 
altres, a diversos ex-edils, empleats de l'Ajuntament i a un denunciant protegit per 
delictes de descobriment, revelació de secrets, fals testimoniatge i prevaricació.  

Represàlies:  
Després de la seua col·laboració en les investigacions, la persona protegida va 
superar un procés selectiu de promoció interna a l'Ajuntament, havent sigut 
nomenada pel tribunal de selecció com l'única aspirant aprovada, si bé en relació 
amb el resultat d'aquestes proves selectives i de la inscripció en el curs selectiu 
posterior de l’IVASPE existeix un conflicte judicial amb l'Ajuntament, que ha donat 
lloc a l'obertura de diversos procediments contenciós-administratius, així com de 
diligències penals. És de ressaltar que la persona protegida va traure una de les 
millors notes en el curs de l’IVASPE, malgrat tots els obstacles que va posar 
l'Ajuntament al fet que aquest curs fora realitzat per aquest funcionari. 

Actualment, es troben pendents de resolució diversa d'aquests procediments 
judicials, la qual cosa ocasiona que la persona protegida es trobe prestant serveis 
en un altre Ajuntament en una categoria inferior a l'obtinguda en el procés selectiu 
de promoció interna que es troba judicialitzat.  
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Seguiment de l'Agència:  
L’AVAF ha efectuat el seguiment de la situació de la persona protegida i 
assessorament jurídic en relació amb els diferents procediments judicials incoats 
derivats de la superació del procés selectiu de promoció interna. 

Després de l'anul·lació, per motius formals, del nomenament com a funcionari en 
pràctiques de la persona protegida mitjançant el procediment de revisió d'ofici iniciat 
per l'Ajuntament, la persona denunciant va obtindre interlocutòria judicial en el qual 
es va obligar l'Ajuntament a inscriure-li en el curs selectiu de l’IVASPE i en 
conseqüència a nomenar-li funcionari en pràctiques. L'Agència va realitzar gestions 
de suport a la persona protegida davant l'Ajuntament i l’IVASPE per a la més ràpida 
efectivitat de la inscripció en el curs. 

Contradita interlocutòria judicial l'Ajuntament va plantejar conflicte de jurisdicció al 
Jutjat, afirmant que havia usurpat competències municipals. La sol·licitud d'inhibició 
presentada per l'Ajuntament va ser desestimada pel Jutjat, mantenint la jurisdicció i 
competència, i envia les actuacions al Tribunal de Conflictes de Jurisdicció. 

Recentment la persona protegida ha obtingut una decisió favorable d'un Jutjat social 
en el qual es reconeix que la contingència determinant de les situacions de baixa 
laboral i assetjament que ha patit han sigut qualificades d'accident de treball. Afirma 
el Jutjat que queda acreditat el nexe causal lesió malaltia-treballe, la qual cosa obliga 
a qualificar la situació d'Incapacitat Temporal jutjada com a derivada d'accident, 
estimant la demanda de la persona protegida. 

CAS 7  

Estat de la denúncia:  
El cas que ací ens ocupa va ser referenciat en la nostra Memòria de 2020 sota la 
denominació “Cas 10”. Es tracta d'una persona denunciant que prestava els seus 
serveis com a personal laboral en una Corporació de dret públic i que va advertir de 
l'existència d'irregularitats en matèria de contractació presumptament produïda en la 
referida entitat. 

Represàlies:  
La persona denunciant, malgrat ser-li reconeguda la seua protecció per l'Agència, va 
ser objecte d'acomiadament disciplinari, que després de l'oportú judici va ser declarat 
improcedent per un Jutjat social. La Sentència d'instància va ser recorreguda en 
suplicació per la Corporació pública resultant que la Sala social del Tribunal Superior 
de Justícia de la Comunitat Valenciana va desestimar el mateix, dictant Sentència 
per la qual confirmava el caràcter improcedent de l'acomiadament. No obstant això, 
encara aquesta Corporació interposaria recurs de cassació, resultant que el mateix 
ha sigut inadmés per Interlocutòria del Tribunal Suprem, esdevenint ferm en aquest 
moment la declaració d'improcedència de l'acomiadament patit per la persona 
denunciant. 

De la mateixa manera la treballadora ha patit represàlies laborals de naturalesa 
addicionals al mateix acomiadament, i així l'entitat de dret públic ha procedit a 
disminuir les quantitats que li eren degudes a la treballadora, ja siga a conseqüència 
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de la relació ordinària de treball, ja siga en concepte de prestacions de Seguretat 
Social. Al llarg de l'any comprensiu d'aquesta Memòria ha sigut dictada nova 
Sentència pel Jutjat social núm. 1 de Castelló en matèria de reconeixement de 
prestacions favorable a la treballadora i condemnant a l'empresa.  

Seguiment de l'Agència:  
La protecció per l'Agència de la persona denunciant ha consistit en l'assessorament 
jurídic. 

CAS 8  

Estat de la denúncia:  
La persona protegida per l'Agència, que presta els seus serveis en una entitat local, 
va efectuar denúncia sobre l'existència d'unes gravíssimes irregularitats en matèria 
urbanística comeses al seu Ajuntament. La denúncia formulada va donar lloc a 
l'obertura de Diligències Prèvies per un Jutjat d'Instrucció que ha dictat Interlocutòria 
de data 10 de juny de 2021 que assenyala que els fets certament pogueren ser 
constitutius dels delictes de prevaricació administrativa, però que pel transcurs del 
temps hauria operat la prescripció, raó que dona lloc a l'arxivament de les actuacions.  

Represàlies:  
La persona protegida, arran de la denúncia formulada en la qual va destapar la trama 
urbanística oculta durant dècades, ha sigut tractada de manera discriminatòria per 
l'entitat local, mereixent significar-se que per això ha acudit en nombroses ocasions 
davant la jurisdicció contenciosa que de manera reiterada ha estimat les seues 
demandes assenyalant l'incorrecte de l’actuació de l'Ajuntament. En tal sentit pot ser 
citada la Sentència núm. 820/21 de data 9 de novembre de 2021 dictada pel Tribunal 
Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana en la qual la Sala desestima el 
recurs d'apel·lació formulat per l'entitat local contra la sentència d'instància que 
estimava el dret de la persona protegida i a més condemnava en costes a 
l'Ajuntament.  

La gravetat de l'assetjament patit per la persona denunciant va motivar que la 
mateixa formulara denúncia penal contra l'alcalde i altres autoritats, donant lloc a 
l'obertura de Diligències Prèvies seguides davant el Jutjat d'Instrucció. Després de 
la tramitació de la investigació penal va ser dictat Interlocutòria denegant el 
sobreseïment interessat per l'alcalde i altres autoritats i acordant l'obertura de judici 
oral. L'assenyalat Interlocutòria va ser impugnat en apel·lació davant l'Audiència 
Provincial d'Alacant, que va dictar Interlocutòria de data 23 d'abril de 2021 confirmant 
la correcció del procediment penal i acordant la continuació d'aquest.  

Seguiment de l'Agència: 
És de significar que els responsables polítics d'aquest Ajuntament han procedit a 
interposar recursos contenciosos administratius enfront de la Resolució d'aquesta 
Agència per la qual es va reconéixer a la persona denunciant l'estatut de protecció. 
La Secció Quarta de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Superior de la 
Comunitat Valenciana ha dictat Sentència estimant aquests recursos, havent 
d'indicar-se que aquesta Agència ha procedit a interposar recurs de cassació davant 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9a0dc3750afe7768/20220216
https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9a0dc3750afe7768/20220216
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el Tribunal Suprem i subsidiari de cassació autonòmica en entendre que la Sentència 
del Tribunal Superior de Justícia no s'ajusta a dret. 

El recurs de cassació interposat per aquesta Agència ha merescut l'admissió per part 
del Tribunal Suprem, que ha dictat Interlocutòria de data 29 de juny de 2022, pel qual 
considera necessari pronunciar-se sobre la possible aplicació i abast de la Directiva 
Comunitària 2019/1937, la qual cosa suposarà que l'alt Tribunal tindrà ocasió d'entrar 
en aquesta qüestió per primera vegada. 

CAS 9  

Estat de la denúncia:  
Les persones denunciants protegides, personal d'una mercantil pública, van 
denunciar l'existència de contractacions irregulars de personal per part dels dirigents 
polítics de l'entitat pública. La llarga instrucció ha finalitzat amb l'obertura i celebració 
del judici oral davant l'Audiència Provincial de València, trobant-se l'assumpte a data 
de redacció d'aquesta Memòria pendent del dictat de la Sentència.  

Represàlies:  
La relació laboral de les persones denunciants ha sigut complexa i tortuosa durant 
els anys en què ha durat la instrucció penal. Les pressions patides pels mateixos han 
sigut constants i de tota mena, resultant la seua situació ser el supòsit paradigmàtic 
de persones denunciants de corrupció que són sotmeses a un constant assetjament 
amb la finalitat de fer que desistisquen de la seua denúncia i per a servir 
d'advertiment a futurs denunciants. 

Es dona la circumstància que aquestes persones han hagut d'anar a declarar com a 
testimonis així mateix en altres procediments de corrupció la tramitació contínua de 
la qual, alguns d'ells en fase d'instrucció i altres en fase de judici oral.  

Seguiment de l'Agència: 
L'Agència ha mantingut al llarg d'aquest exercici nombroses reunions amb les 
persones denunciants efectuant assessorament sobre qüestions laborals i de 
naturalesa processal en relació amb la proximitat del judici oral, així com per l'extinció 
societària de la mercantil pública, que ha influït en la situació laboral de les persones 
denunciants. 

CAS 10  

Estat de la denúncia:  
La persona protegida en aquest supòsit és funcionària de l'Administració local, que 
en l'exercici de les seues funcions va tindre coneixement de diverses irregularitats 
realitzades en matèria de contractació al seu Ajuntament, prestant en la seua 
condició de testimoni declaració en seu judicial en relació amb aquelles.  

Represàlies:  
A conseqüència del mal clima laboral generat després d'aquesta declaració, que 
implicava en la comissió de presumptes delictes a personal i autoritats de 
l'Ajuntament en el qual prestava serveis, la persona protegida es va veure en la 
necessitat de sol·licitar una comissió de serveis en un altre Ajuntament. Finalitzada 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/baf649202d4e00b3a0a8778d75e36f0d/20220715
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aquesta, la persona protegida va sol·licitar nova comissió de serveis en un altre lloc, 
sent denegada per l'Ajuntament argumentant escassetat de plantilla per a cobrir les 
necessitats existents. 

Al seu torn, l'Ajuntament destina a la persona protegida, per motius organitzatius, en 
una Unitat especialitzada on no tenia experiència ni formació el que comporta la 
lògica preocupació per la responsabilitat que assumeix i el deure de prestar el servei 
correctament.  

Seguiment de l'Agència:  
L’Agència va realitzar el seguiment de la nova comissió de serveis que finalment no 
va ser concedida per falta d'efectius. Així mateix, durant 2022 ha recolzat a la 
persona protegida en les preocupacions traslladades, assessorant-ho en escrits 
presentats a l'Ajuntament en els quals ha vingut sol·licitant millors condicions laborals 
per a l'adequada  prestació de les seues funcions. 

Ha d'assenyalar-se que l'acompliment per la persona protegida dels seus serveis a 
l'Ajuntament on va ser testimoni de les irregularitats que s'estan enjudiciant, suposa 
tornar a patir tensions i incomoditats diàries, que havien desaparegut en la seua 
etapa en comissió de serveis en un altre Ajuntament, la qual cosa comporta 
empitjorament en el seu estat personal i psicològic. 

3.3.3. Resultats estadístics de la protecció de persones 
denunciants  

 

Gràfic 7. Nombre de sol·licituds de protecció presentades 
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Gràfic 8. Nombre de sol·licituds de protecció presentades des de la posada en marxa de l'Agència 
al novembre de 2017 fins a desembre de 2022 

 

 

Gràfic 9. Distribució de les sol·licituds de protecció des de 2017 a 2022, segons l'estat de 
tramitació de l'expedient administratiu 

Els casos d'inadmissió o desestimació de les sol·licituds d'atorgament de l'estatut es deuen, 
en general, a la seua presentació a conseqüència de denúncies que no entren en l'àmbit 
d'actuació de l'Agència, subjectiu o material, o bé els fets o conductes que es comuniquen 
no revisten els elements suficients des del punt de vista tècnic i legal per a obrir un 
procediment d'investigació. 
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Gràfic 10. Canal o mitjà de presentació de les sol·licituds de protecció des de 2017 a 2022 

 

 

 

Gràfic 11. Nombre de sol·licituds de protecció concedides segons el tipus d'administració, 
institució o entitat afectada per la denúncia des de 2017 a 2022 
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Gràfic 12. Nombre de sol·licituds concedides des de 2017 a 2022 segons la província en la qual se 
situa l'administració o entitat denunciada 

 

 

 

Gràfic 13. Condició laboral dels treballadors als quals se li ha concedit l'estatut de persona 
denunciant (anys 2017 a 2022) 
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Gràfic 14. Segons el contingut de la denúncia realitzada pels denunciants protegits (2017-2022) 

 

 

Gràfic 15. Persones denunciants protegides classificades per gènere (anys 2017 a 2022 

 

A data de redacció d'aquesta Memòria, el nombre de persones denunciants a les quals 
se'ls ha atorgat l'estatut de protecció ascendeix a 30. 
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3.4. Altres assumptes jurídics 

3.4.1. Convenis i altres col·laboracions 

Una altra de les funcions atribuïdes a la Direcció d'Assumptes Jurídics és “la tramitació dels 
convenis a subscriure per l'Agència, en col·laboració amb les propostes, l'impuls i el 
seguiment que realitzen les unitats administratives proponents en raó a les seues funcions”, 
recollida en l'article 21.1.h) del Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència. Per 
a afavorir la tramitació interna dels expedients de convenis marc, convenis de col·laboració 
i protocols, l'Agència va aprovar la Guia de tramitació de Convenis de l’AVAF. 

Així mateix, conforme al que es disposa en l'article 87 del Reglament, a la Direcció 
d'Assumptes Jurídics li correspon realitzar la gestió del Registre de Convenis de l'Agència, 
en el qual s'inscriuen tots aquests instruments de col·laboració subscrits per aquesta, així 
com qualsevol incidència relativa a la seua interpretació, execució, modificació, pròrroga, 
suspensió i extinció, addendes i pròrrogues.  

Tots els convenis i protocols signats per l'Agència consten inscrits en el citat Registre de 
Convenis i es poden consultar en la web https://www.antifraucv.es/informacion-de-
relevancia-juridica/ 

A 31 de desembre de 2022, els convenis vigents subscrits per l’AVAF aconsegueixen un total 
de 31, i són els que figuren en la taula que es consigna a continuació. 

Taula 6. Convenis vigents a 31 de desembre de 2022 
Núm. 

Reg./any 
Títol Data 

subscripció 
Objecte conveni Finançament Termini i 

tipus 
vigència 

Pròrroga Estat de 
vigència 

1/2018 Conveni marc 
entre l'Oficina 
Antifrau de 
Catalunya i l’AVAF 

21/03/2018 Establir un marc estable de 
comunicació i col·laboració entre 
l’OAC i l’AVAF que permeta 
aconseguir un conjunt d'objectius 
d'interés comú. 

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb 

possibilitat 
de pròrroga 

16 

març 

2022 

Vigent fins 
a 

16/03/2026 

2/2018 Conveni marc 
entre l'Ajuntament 
de Barcelona i 
l’AVAF 

21/09/2018 Establir un marc estable de 
comunicació entre les parts, que 
permeta el compliment dels 
objectius respectius i l'eficiència en 
la utilització dels recursos públics, i 
millorar el servei que es presta a la 
ciutadania. 

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb 

possibilitat 
de pròrroga 

20 

setembre 

2022 

Vigent fins 
a 

20/09/2026 

3/2018 Conveni marc 
entre l’AVAF i 
l'Oficina de 
Prevenció i Lluita 
contra la Corrupció 
de les Illes Balears 

29/06/2018 Establir un marc estable de 
comunicació i col·laboració entre 
l’AVAF i l'Oficina de Prevenció i 
Lluita contra la Corrupció de les 
Illes Balears. 

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb 

possibilitat 
de pròrroga 

15 

juny 

2022 

Vigent fins 
a 

15/06/2022 

1/2019 Conveni marc 
entre l’AVAF i 
l'Associació 
Tactical 
Whistleblower  

09/07/2019 L'objecte és establir un canal 
permanent de comunicació i 
col·laboració per a millorar l'eficàcia 
en el compliment dels objectius 
d'interés comú. 

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb 

possibilitat 
de pròrroga 

 Vigent fins 
a 

09/07/2023 

2/2019 Conveni marc de 
col·laboració entre 
la Universitat de 
València i l’AVAF 

14/10/2019 Establiment d'un marc d'actuació 
per a la col·laboració en activitats 
de formació de personal, 
d'investigació aplicada, i de 
visibilitat a través dels vicerectorats 
competents. 

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb 

possibilitat 
de pròrroga 

 Vigent fins 
a 

14/10/2023 

1/2020 Conveni marc de 
col·laboració entre 
la Universitat CEU 

11/03/2020 Fixar el marc de col·laboració 
cultural, educativa i científica, així 
com d'assistència mútua.  

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb 

 Vigent fins 
a 

11/03/2024 

https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2019/RAF_20190627_ca_RAF_20190716.pdf
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/200508_Guia_tramitacion_de_convenios_FDO.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2019/RAF_20190627_ca_RAF_20190716.pdf
https://www.antifraucv.es/informacion-de-relevancia-juridica/
https://www.antifraucv.es/informacion-de-relevancia-juridica/
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/convenio_oac_cataluna_CS-1.pdf
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/convenio_oac_cataluna_CS-1.pdf
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/convenio_oac_cataluna_CS-1.pdf
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/convenio_oac_cataluna_CS-1.pdf
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/180921_convenio_ayuntamiento_bcn_CS.pdf
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/180921_convenio_ayuntamiento_bcn_CS.pdf
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/180921_convenio_ayuntamiento_bcn_CS.pdf
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/180921_convenio_ayuntamiento_bcn_CS.pdf
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/convenio_oac_baleares_CS.pdf
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/convenio_oac_baleares_CS.pdf
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/convenio_oac_baleares_CS.pdf
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/convenio_oac_baleares_CS.pdf
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/convenio_oac_baleares_CS.pdf
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/convenio_oac_baleares_CS.pdf
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/2019-07-09-Convenio-Tactical-CAS-1-1.pdf
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/2019-07-09-Convenio-Tactical-CAS-1-1.pdf
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/2019-07-09-Convenio-Tactical-CAS-1-1.pdf
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/2019-07-09-Convenio-Tactical-CAS-1-1.pdf
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/2019-07-09-Convenio-Tactical-CAS-1-1.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189925353097232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189925353097232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189925353097232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/189925353097232
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338384072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338384072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338384072
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Núm. 
Reg./any 

Títol Data 
subscripció 

Objecte conveni Finançament Termini i 
tipus 

vigència 

Pròrroga Estat de 
vigència 

Cardenal Herrera i 
l’AVAF 

possibilitat 
de pròrroga 

3/2020 Protocol de 
Col·laboració 
Funcional entre la 
Sindicatura de 
Comptes de la 
Comunitat 
Valenciana i l’AVAF 

24/04/2020 Millorar la incidència de les 
activitats respectives en la 
prevenció del frau i la corrupció, 
mitjançant la coordinació de les 
seues funcions respectives. 

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb revisió 

per a 
addicions o 
modificacio
ns que es 

consideren 
oportunes 

 Vigent fins 
a 

24/04/2024 

4/2020 Conveni marc 
entre el Consell 
General del 
Notariat i l’AVAF 

07/10/2020 Accedir a les bases de dades de 
titulars reals i persones amb 
responsabilitat pública del Consell 
General del Notariat. 

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb 

possibilitat 
de 

pròrroga. 

 Vigent fins 
a 

07/10/2024 

1/2021 Conveni marc 
entre l’AVAF i la 
World Compliance 
Association (d'ara 
en avant, WCA) 

11/01/2021 Establir un canal permanent de 
comunicació i col·laboració per a 
millorar l'eficàcia en el compliment 
dels objectius d'interés comú.  

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb 

possibilitat 
de pròrroga 

 Vigent fins 
a 11/01/25 

2/2021 Conveni de 
cooperació 
educativa entre 
l’AVAF i la 
Universitat CEU 
Cardenal Herrera 

10/02/2021 Establir un programa de cooperació 
educativa per a la realització de 
pràctiques formatives, sense 
relació laboral, en les 
dependències de l'Agència, per 
part d'estudiants del CEU UCH que 
permeta als mateixos aplicar i 
complementar els coneixements 
adquirits en la seua formació 
acadèmica, afavorint l'adquisició de 
competències que els preparen per 
a l'exercici d'activitats 
professionals, faciliten la seua 
ocupabilitat i fomenten la seua 
capacitat d'emprenedoria. 

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb 

possibilitat 
de 

pròrroga. 

 Vigent fins 
a 

10/02/2025 

3/2021 Conveni de 
col·laboració entre 
l’AVAF i la 
Fundació 
Ciutadana Civio 

09/04/2021 Col·laborar en el desenvolupament 
del projecte SceMaps, mitjançant la 
posada en pràctica en l’AVAF de 
l'enquesta MACPI amb la finalitat 
d'avaluar si les possibles 
vulnerabilitats en l'àmbit de la lluita 
contra la corrupció s'aborden 
mitjançant polítiques adequades de 
corrupció, analitzar l'efectivitat de 
les mesures existents i proposar 
mesures preventives més eficients. 

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb 

possibilitat 
de pròrroga 

 Vigent fins 
a 

09/04/2025 

4/2021 Conveni Marc 
entre la Universitat 
Politècnica i l’AVAF 

13/07/2021 Establir el marc de col·laboració 
cultural, educativa i científica, així 
com l'assistència mútua. 

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb 

possibilitat 
de 

pròrroga. 

 Vigent fins 
a 

13/07/2025 

5/2021 Conveni de 
col·laboració 
acadèmica, 
científica i cultural 
entre l’AVAF i la 
Universitat de 
Salamanca 

06/09/2021 Establir les bases per a una 
col·laboració en els àmbits 
acadèmic, científic i cultural 
d'interés comú. 

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb 

possibilitat 
de pròrroga 

 Vigent fins 
a 

06/09/2025 

6/2021 Protocol de 
col·laboració 
funcional entre 
l’AVAF i 
l'Ajuntament de 
València 

19/11/2021 Establir les mesures necessàries 
per a obrir les línies de 
col·laboració funcional entre totes 
dues parts que coadjuven al millor 
compliment de les diferents 
funcions i finalitats que tenen 
atribuïdes.  

Col·laborar mútuament en el 
foment de les activitats de 
prevenció del frau i la corrupció i 
d'integritat i ètica pública per a 
millorar les funcions i fins 
respectius que tenen encomanats.  

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb 

possibilitat 
de 

pròrroga. 

 Vigent fins 
a 

19/11/2025 

https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338384072
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190130338384072
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/Protocol-signat-Sindicatura-de-Comptes-Agencia-Valenciana-Antifrau-1.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/Protocol-signat-Sindicatura-de-Comptes-Agencia-Valenciana-Antifrau-1.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/Protocol-signat-Sindicatura-de-Comptes-Agencia-Valenciana-Antifrau-1.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/Protocol-signat-Sindicatura-de-Comptes-Agencia-Valenciana-Antifrau-1.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/Protocol-signat-Sindicatura-de-Comptes-Agencia-Valenciana-Antifrau-1.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/Protocol-signat-Sindicatura-de-Comptes-Agencia-Valenciana-Antifrau-1.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/Protocol-signat-Sindicatura-de-Comptes-Agencia-Valenciana-Antifrau-1.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190228374227212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190228374227212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190228374227212
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190228374227212
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/07_210111_CON_AVAF_WCA_FDO.pdf
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/07_210111_CON_AVAF_WCA_FDO.pdf
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/07_210111_CON_AVAF_WCA_FDO.pdf
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/07_210111_CON_AVAF_WCA_FDO.pdf
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/07_210111_CON_AVAF_WCA_FDO.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/011_BOCV-Convenio-CEU-AVAF-24.02.21.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/011_BOCV-Convenio-CEU-AVAF-24.02.21.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/011_BOCV-Convenio-CEU-AVAF-24.02.21.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/011_BOCV-Convenio-CEU-AVAF-24.02.21.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/011_BOCV-Convenio-CEU-AVAF-24.02.21.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/011_BOCV-Convenio-CEU-AVAF-24.02.21.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/210421-BOCV-publicacion-Convenio-CIVIO-AVAF.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/210421-BOCV-publicacion-Convenio-CIVIO-AVAF.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/210421-BOCV-publicacion-Convenio-CIVIO-AVAF.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/210421-BOCV-publicacion-Convenio-CIVIO-AVAF.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/210421-BOCV-publicacion-Convenio-CIVIO-AVAF.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190496337516172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190496337516172
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190496337516172
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/211108-BOCV-Conv-AVAF-USAL.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/211108-BOCV-Conv-AVAF-USAL.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/211108-BOCV-Conv-AVAF-USAL.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/211108-BOCV-Conv-AVAF-USAL.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/211108-BOCV-Conv-AVAF-USAL.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/211108-BOCV-Conv-AVAF-USAL.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/211108-BOCV-Conv-AVAF-USAL.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/Protocol_col_laboracio_AVAF_Aj_Valencia_signat_anonimizado.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/Protocol_col_laboracio_AVAF_Aj_Valencia_signat_anonimizado.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/Protocol_col_laboracio_AVAF_Aj_Valencia_signat_anonimizado.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/Protocol_col_laboracio_AVAF_Aj_Valencia_signat_anonimizado.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/Protocol_col_laboracio_AVAF_Aj_Valencia_signat_anonimizado.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/11/Protocol_col_laboracio_AVAF_Aj_Valencia_signat_anonimizado.pdf
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Núm. 
Reg./any 

Títol Data 
subscripció 

Objecte conveni Finançament Termini i 
tipus 

vigència 

Pròrroga Estat de 
vigència 

Reconéixer com a canal extern de 
les seues denúncies la Bústia de 
Denúncies de l’AVAF i adherir-se a 
aquest, amb la finalitat d’acomplir a 
les exigències de la Directiva 
2019/1937(UE). Foment 
d'implementació d'un Pla 
d'Integritat per a l'ajuntament. 

7/2021 Protocol de 
col·laboració 
funcional entre 
l’AVAF i la 
Diputació 
Provincial de 
Castelló 

02/12/2021 Establir les mesures necessàries 
per a obrir les línies de 
col·laboració funcional entre totes 
dues parts que coadjuven al millor 
compliment de les diferents 
funcions i finalitats que tenen 
atribuïdes.  

Col·laborar mútuament en el 
foment de les activitats de 
prevenció del frau i la corrupció i 
d'integritat i ètica pública per a 
millorar les funcions i fins 
respectius que tenen encomanats.  

Reconéixer com a canal extern de 
les seues denúncies la Bústia de 
Denúncies de l’AVAF i adherir-se a 
aquest, amb la finalitat d’acomplir a 
les exigències de la Directiva 
2019/1937(UE). Foment 
d'implementació d'un Pla 
d'Integritat per a l'ajuntament. 

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb 

possibilitat 
de pròrroga 

 Vigent fins 
a 

02/12/2025 

1/2022 Conveni Marc 
entre la Univesitat 
d'Alacant i l’AVAF  

25/01/2022 Establir el marc de col·laboració 
cultural, educativa i científica, així 
com l'assistència mútua, fixant llits 
per a la realització en comú 
d'activitats de divulgació, de 
formació i d'investigació que 
redunden en benefici de totes dues 
parts 

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb 

possibilitat 
de pròrroga 

 Vigent fins 
a 25/01/26 

2/2022 Protocol de 
col·laboració 
funcional entre 
l’AVAF i 
l'Ajuntament de 
l'Eliana 

02/03/2022 Establir les mesures necessàries 
per a obrir les línies de 
col·laboració funcional entre totes 
dues parts que coadjuven al millor 
compliment de les diferents 
funcions i finalitats que tenen 
atribuïdes.  

Col·laborar mútuament en el 
foment de les activitats de 
prevenció del frau i la corrupció i 
d'integritat i ètica pública per a 
millorar les funcions i fins 
respectius que tenen encomanats.  

Reconéixer com a canal extern de 
les seues denúncies la Bústia de 
Denúncies de l’AVAF i adherir-se a 
aquest, amb la finalitat d’acomplir a 
les exigències de la Directiva 
2019/1937(UE). Foment 
d'implementació d'un Pla 
d'Integritat per a l'ajuntament. 

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb 

possibilitat 
de pròrroga 

 Vigent fins 
a 01/03/26 

3/2022 Conveni de 
col·laboració entre 
l’AVAF i el Col·legi 
de Registradors de 
la Propietat i 
Mercantils 
d'Espanya  

07/03/2022 

Establir els mitjans d'accés pllaura 
la consulta de la titularitat real de 
societats mercantils a través del 
Registre Mercantil 

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb 

possibilitat 
de pròrroga 

 Vigent fins 
a 07/03/26 

4/2022 Conveni Marc 
entre la Universitat 
Jaume I  de 
Castelló i l’AVAF  

04/04/2022 Establir el marc de col·laboració 
acadèmica, científica i educativa, 
així com l'assistència mútua, fixant 
llits per a la realització en comú 
d'activitats de divulgació, de 
formació i d'investigació que 
redunden en benefici de totes dues 
parts 

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb 

possibilitat 
de pròrroga 

 Vigent fins 
a 04/04/26 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/12/211203-Protocolo_entre-la_AVAF-y-la-Dip-de-Castellon_CAS_CSV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/12/211203-Protocolo_entre-la_AVAF-y-la-Dip-de-Castellon_CAS_CSV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/12/211203-Protocolo_entre-la_AVAF-y-la-Dip-de-Castellon_CAS_CSV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/12/211203-Protocolo_entre-la_AVAF-y-la-Dip-de-Castellon_CAS_CSV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/12/211203-Protocolo_entre-la_AVAF-y-la-Dip-de-Castellon_CAS_CSV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/12/211203-Protocolo_entre-la_AVAF-y-la-Dip-de-Castellon_CAS_CSV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/12/211203-Protocolo_entre-la_AVAF-y-la-Dip-de-Castellon_CAS_CSV.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190697345111042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190697345111042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190697345111042
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330732652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330732652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330732652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330732652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330732652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330732652
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330740001
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330740001
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330740001
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330740001
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330740001
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330740001
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/190727330740001
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/04/220428-BOCV-Convenio-UJI.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/04/220428-BOCV-Convenio-UJI.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/04/220428-BOCV-Convenio-UJI.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/04/220428-BOCV-Convenio-UJI.pdf
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Núm. 
Reg./any 

Títol Data 
subscripció 

Objecte conveni Finançament Termini i 
tipus 

vigència 

Pròrroga Estat de 
vigència 

5/2022 Protocol de 
col·laboració 
funcional entre 
l’AVAF i la 
Diputació 
Provincial d'Alacant 

24/05/20202 Establir les mesures necessàries 
per a obrir les línies de 
col·laboració funcional entre totes 
dues parts que coadjuven al millor 
compliment de les diferents 
funcions i finalitats que tenen 
atribuïdes.  

Col·laborar mútuament en el 
foment de les activitats de 
prevenció del frau i la corrupció i 
d'integritat i ètica pública per a 
millorar les funcions i fins 
respectius que tenen encomanats.  

Reconéixer com a canal extern de 
les seues denúncies la Bústia de 
Denúncies de l’AVAF i adherir-se a 
aquest, amb la finalitat d’acomplir a 
les exigències de la Directiva 
2019/1937(UE). Foment 
d'implementació d'un Pla 
d'Integritat per a l'ajuntament. 

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb revisió 

per a 
addicions o 
modificacio
ns que es 

consideren 
oportunes 

 Vigent fins 
a 24/05/26 

6/2022 Conveni Marc 
entre la Universitat 
Miguel Hernández 
d'Elx i l’AVAF  

24/05/2022 Establir el marc de col·laboració 
cultural, educativa i científica, així 
com l'assistència mútua, fixant llits 
per a la realització en comú 
d'activitats de divulgació, de 
formació i d'investigació que 
redunden en benefici de totes dues 
parts 

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb 

possibilitat 
de pròrroga 

 Vigent fins 
a 24/05/26 

7/2022 Protocol de 
col·laboració 
funcional entre 
l’AVAF i 
l'Ajuntament de 
Sant Vicent del 
Raspeig 

06/06/2022 Establir les mesures necessàries 
per a obrir les línies de 
col·laboració funcional entre totes 
dues parts que coadjuven al millor 
compliment de les diferents 
funcions i finalitats que tenen 
atribuïdes.  

Col·laborar mútuament en el 
foment de les activitats de 
prevenció del frau i la corrupció i 
d'integritat i ètica pública per a 
millorar les funcions i fins 
respectius que tenen encomanats.  

Reconéixer com a canal extern de 
les seues denúncies la Bústia de 
Denúncies de l’AVAF i adherir-se a 
aquest, amb la finalitat d’acomplir a 
les exigències de la Directiva 
2019/1937(UE). Foment 
d'implementació d'un Pla 
d'Integritat per a l'ajuntament. 

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb revisió 

per a 
addicions o 
modificacio
ns que es 

consideren 
oportunes 

 Vigent fins 
a 06/06/26 

8/2022 Conveni Marc 
entre l’AVAFy 
l'Observatori 
Ciutadà contra la 
Corrupció  

07/06/2022 Establir un canal permanent de 
comunicació i col·laboració per a 
millorar l'eficàcia en el compliment 
dels objectius d'interés comú. 

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb 

possibilitat 
de pròrroga 

 Vigent fins 
a 07/06/26 

9/2022 Protocol de 
col·laboració 
funcional entre 
l’AVAF i 
l'Ajuntament de 
Riba-roja de Túria  

30/06/2022 Establir les mesures necessàries 
per a obrir les línies de 
col·laboració funcional entre totes 
dues parts que coadjuven al millor 
compliment de les diferents 
funcions i finalitats que tenen 
atribuïdes.  

Col·laborar mútuament en el 
foment de les activitats de 
prevenció del frau i la corrupció i 
d'integritat i ètica pública per a 
millorar les funcions i fins 
respectius que tenen encomanats.  

Reconéixer com a canal extern de 
les seues denúncies la Bústia de 
Denúncies de l’AVAF i adherir-se a 
aquest, amb la finalitat d’acomplir a 

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb 

possibilitat 
de pròrroga 

 Vigent fins 
a 30/06/26 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/05/220603-Publicacion-BOCV-Protocolo-DIP-Alicante.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/05/220603-Publicacion-BOCV-Protocolo-DIP-Alicante.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/05/220603-Publicacion-BOCV-Protocolo-DIP-Alicante.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/05/220603-Publicacion-BOCV-Protocolo-DIP-Alicante.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/05/220603-Publicacion-BOCV-Protocolo-DIP-Alicante.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/05/220603-Publicacion-BOCV-Protocolo-DIP-Alicante.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/05/220603-Publicacion-BOCV-Con-Marc-UMH.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/05/220603-Publicacion-BOCV-Con-Marc-UMH.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/05/220603-Publicacion-BOCV-Con-Marc-UMH.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/05/220603-Publicacion-BOCV-Con-Marc-UMH.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/06/220617-BOCV-Protocolo-Ayto-San-Vte-del-Raspeig.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/06/220617-BOCV-Protocolo-Ayto-San-Vte-del-Raspeig.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/06/220617-BOCV-Protocolo-Ayto-San-Vte-del-Raspeig.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/06/220617-BOCV-Protocolo-Ayto-San-Vte-del-Raspeig.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/06/220617-BOCV-Protocolo-Ayto-San-Vte-del-Raspeig.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/06/220617-BOCV-Protocolo-Ayto-San-Vte-del-Raspeig.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/06/220617-BOCV-Protocolo-Ayto-San-Vte-del-Raspeig.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/Publicacion-BOCV-num-263.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/Publicacion-BOCV-num-263.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/Publicacion-BOCV-num-263.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/Publicacion-BOCV-num-263.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/Publicacion-BOCV-num-263.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220713-Publicacion-BOCV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220713-Publicacion-BOCV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220713-Publicacion-BOCV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220713-Publicacion-BOCV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220713-Publicacion-BOCV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220713-Publicacion-BOCV.pdf
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Núm. 
Reg./any 

Títol Data 
subscripció 

Objecte conveni Finançament Termini i 
tipus 

vigència 

Pròrroga Estat de 
vigència 

les exigències de la Directiva 
2019/1937(UE). Foment 
d'implementació d'un Pla 
d'Integritat per a l'ajuntament. 

10/2022 Protocol de 
col·laboració 
funcional entre 
l’AVAF i 
Valenciana 
d’Aprofitament 
Energètic de 
Residus, SA 
(VAERSA) 

12/07/2022 Establir les mesures necessàries 
per a obrir les línies de 
col·laboració funcional entre totes 
dues parts que coadjuven al millor 
compliment de les diferents 
funcions i finalitats que tenen 
atribuïdes.  

Col·laborar mútuament en el 
foment de les activitats de 
prevenció del frau i la corrupció i 
d'integritat i ètica pública per a 
millorar les funcions i fins 
respectius que tenen encomanats.  

Reconéixer com a canal extern de 
les seues denúncies la Bústia de 
Denúncies de l’AVAF i adherir-se a 
aquest, amb la finalitat d’acomplir a 
les exigències de la Directiva 
2019/1937(UE). Foment 
d'implementació d'un Pla 
d'Integritat per a l'ajuntament. 

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb revisió 

per a 
addicions o 
modificacio
ns que es 

consideren 
oportunes 

 Vigent fins 
a 

12/07/2026 

11/2022 Protocol de 
col·laboració 
funcional entre 
l’AVAF i 
l'Ajuntament de La 
Yesa 

21/09/2022 Establir les mesures necessàries 
per a obrir les línies de 
col·laboració funcional entre totes 
dues parts que coadjuven al millor 
compliment de les diferents 
funcions i finalitats que tenen 
atribuïdes.  

Col·laborar mútuament en el 
foment de les activitats de 
prevenció del frau i la corrupció i 
d'integritat i ètica pública per a 
millorar les funcions i fins 
respectius que tenen encomanats.  

Reconéixer com a canal extern de 
les seues denúncies la Bústia de 
Denúncies de l’AVAF i adherir-se a 
aquest, amb la finalitat d’acomplir a 
les exigències de la Directiva 
2019/1937(UE). Foment 
d'implementació d'un Pla 
d'Integritat per a l'ajuntament. 

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb revisió 

per a 
addicions o 
modificacio
ns que es 

consideren 
oportunes 

 Vigent fins 
a 

21/09/2026 

12/2022 Protocol de 
col·laboració 
funcional entre 
l’AVAF i 
Infraestructures i 
Serveis de 
Telecomunicacions 
i Certificació S.A.O. 
(ISTEC) 

25/10/2022 Establir les mesures necessàries 
per a obrir les línies de 
col·laboració funcional entre totes 
dues parts que coadjuven al millor 
compliment de les diferents 
funcions i finalitats que tenen 
atribuïdes.  

Col·laborar mútuament en el 
foment de les activitats de 
prevenció del frau i la corrupció i 
d'integritat i ètica pública per a 
millorar les funcions i fins 
respectius que tenen encomanats.  

Reconéixer com a canal extern de 
les seues denúncies la Bústia de 
Denúncies de l’AVAF i adherir-se a 
aquest, amb la finalitat d’acomplir a 
les exigències de la Directiva 
2019/1937(UE). Foment 
d'implementació d'un Pla 
d'Integritat per a l'ajuntament. 

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb revisió 

per a 
addicions o 
modificacio
ns que es 

consideren 
oportunes 

 Vigent fins 
a 

25/10/2026 

13/2022 Declaració 
d'Intencions entre 
la Contraloría 
Departamental de 
la Vall del Cauca 

26/10/2022 L'objecte d'aquesta Declaració és 
establir un marc estable de 
comunicació i col·laboració entre la 
Contraloría Departamental de la 
Vall del Cauca (República de 
Colòmbia) i l’AVAF (Regne 

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb 

possibilitat 
de pròrroga 

 Vigent fins 
a 

26/10/2026 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220722_BOCV_Protocolo_Vaersa.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220722_BOCV_Protocolo_Vaersa.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220722_BOCV_Protocolo_Vaersa.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220722_BOCV_Protocolo_Vaersa.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220722_BOCV_Protocolo_Vaersa.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220722_BOCV_Protocolo_Vaersa.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220722_BOCV_Protocolo_Vaersa.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220722_BOCV_Protocolo_Vaersa.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220722_BOCV_Protocolo_Vaersa.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/10/221007-Publicacion-BOCV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/10/221007-Publicacion-BOCV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/10/221007-Publicacion-BOCV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/10/221007-Publicacion-BOCV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/10/221007-Publicacion-BOCV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/10/221007-Publicacion-BOCV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221125-Publicacion-BOCV-num-293.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221125-Publicacion-BOCV-num-293.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221125-Publicacion-BOCV-num-293.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221125-Publicacion-BOCV-num-293.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221125-Publicacion-BOCV-num-293.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221125-Publicacion-BOCV-num-293.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221125-Publicacion-BOCV-num-293.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221125-Publicacion-BOCV-num-293.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221125-Publicacion-BOCV-num-293.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221125-Publicacion-BOCV-num-293-1.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221125-Publicacion-BOCV-num-293-1.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221125-Publicacion-BOCV-num-293-1.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221125-Publicacion-BOCV-num-293-1.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221125-Publicacion-BOCV-num-293-1.pdf
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Núm. 
Reg./any 

Títol Data 
subscripció 

Objecte conveni Finançament Termini i 
tipus 

vigència 

Pròrroga Estat de 
vigència 

(República de 
Colòmbia) i l’AVAF 

d'Espanya), que permeta 
aconseguir objectius d'interés 
comú. 

14/2022 Protocol de 
col·laboració 
funcional entre 
l’AVAF i 
l'Ajuntament de 
Benetússer 

16/11/2022 Establir les mesures necessàries 
per a obrir les línies de 
col·laboració funcional entre totes 
dues parts que coadjuven al millor 
compliment de les diferents 
funcions i finalitats que tenen 
atribuïdes.  

Col·laborar mútuament en el 
foment de les activitats de 
prevenció del frau i la corrupció i 
d'integritat i ètica pública per a 
millorar les funcions i fins 
respectius que tenen encomanats.  

Reconéixer com a canal extern de 
les seues denúncies la Bústia de 
Denúncies de l’AVAF i adherir-se a 
aquest, amb la finalitat d’acomplir a 
les exigències de la Directiva 
2019/1937(UE). Foment 
d'implementació d'un Pla 
d'Integritat per a l'ajuntament. 

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb revisió 

per a 
addicions o 
modificacio
ns que es 

consideren 
oportunes 

 Vigent fins 
a 

16/11/2026 

15/2022 Protocol de 
col·laboració 
funcional entre 
l’AVAF i 
l'Ajuntament de 
Dénia 

21/12/2022 Establir les mesures necessàries 
per a obrir les línies de 
col·laboració funcional entre totes 
dues parts que coadjuven al millor 
compliment de les diferents 
funcions i finalitats que tenen 
atribuïdes.  

Col·laborar mútuament en el 
foment de les activitats de 
prevenció del frau i la corrupció i 
d'integritat i ètica pública per a 
millorar les funcions i fins 
respectius que tenen encomanats.  

Reconéixer com a canal extern de 
les seues denúncies la Bústia de 
Denúncies de l’AVAF i adherir-se a 
aquest, amb la finalitat d’acomplir a 
les exigències de la Directiva 
2019/1937(UE). Foment 
d'implementació d'un Pla 
d'Integritat per a l'ajuntament. 

Sense 
obligacions 

econòmiques 

4 anys, 
amb 

possibilitat 
de pròrroga 

 Vigent fins 
a 

21/12/2026 

16/2022 Conveni entre la 
Diputació 
Provincial 
d'Albacete i l’AVAF  

27/12/2022 La posada a la disposició de 
l’AVAF, de la totalitat d'aplicatius i 
eines que integren la Plataforma 
SEDIPUALBA i les seues 
successives ampliacions i 
actualitzacions, així com 
l'allotjament en els servidors de la 
Diputació d'Albacete, o d'altres 
administracions públiques sota el 
control de la Diputació, de la 
informació generada amb 
compliment de les exigències del 
ENS. Tot això en les modalitats de 
programari i emmagatzematge com 
a servei (SaaS) d'acord amb la 
"Guia per a la prestació 
d'aplicacions en manera servei". 

En la clàusula 
huitena i 

novena es 
detalla 

l'amortització 
de les 

aplicacions i 
distribució de 

costos. 

4 anys, 
amb 

possibilitat 
de pròrroga 

 Vigent fins 
a 

27/12/2026 

 

Cal destacar que, en aquest exercici 2022, es va signar una Declaració d'Intencions amb la 
Contraloría Departamental de la Vall del Cauca de la República de Colòmbia, entitat 
encarregada d'exercir la vigilància sobre la gestió fiscal de la seua administració 
departamental i alcaldies, i dels particulars o entitats que manegen fons o recursos públics i 
béns del mateix Departament. Aquesta Declaració es va subscriure en virtut del que es 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221125-Publicacion-BOCV-num-293-1.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221125-Publicacion-BOCV-num-293-1.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221130-Publicacion-BOCV-num-295.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221130-Publicacion-BOCV-num-295.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221130-Publicacion-BOCV-num-295.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221130-Publicacion-BOCV-num-295.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221130-Publicacion-BOCV-num-295.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/11/221130-Publicacion-BOCV-num-295.pdf
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191048518762842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191048518762842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191048518762842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191048518762842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191048518762842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191048518762842
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191054340988912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191054340988912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191054340988912
https://www.cortsvalencianes.es/es/consulta_boc#boc/iniciativa/clau/191054340988912
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disposa en l’article 1.4 de la Llei d'Acció i de Servei Exterior de l'Estat i l'article 53 de la Llei 
25/2014 de Tractats i Altres Acords Internacionals, en tractar-se d'un  Acord Internacional no 
normatiu (AINN). Així, amb caràcter previ a la signatura de la Declaració d'Intencions, 
l'Agència va obtenir del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació l'informe preceptiu de 
l'Assessoria Jurídica Internacional sobre la seua naturalesa, procediment i més adequada 
instrumentació segons el Dret Internacional.  

D'altra banda, com va succeir a la fi de 2021, durant l'exercici 2022, l'Agència ha subscrit 
nombrosos Protocols de Col·laboració Funcional amb administracions i entitats del sector 
públic, amb la finalitat d'establir les mesures necessàries per a obrir línies de cooperació que 
coadjuven al foment d'actuacions de prevenció del frau i la corrupció i d'integritat i ètica 
pública amb les quals millorar les funcions i fins que tenen encomanades; tot això en 
compliment, entre altres normes, de l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual 
es configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE 
núm. 234, de 30 de setembre de 2021), així com de les exigències de la  Directiva (UE) 
2019/1937, que ha sigut transposada i vigent en data de presentació d'aquesta Memòria a 
través de la  Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que 
informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. 

Amb la signatura d'aquests Protocols de Col·laboració Funcional, l’AVAF assisteix i 
assessora les entitats signants en relació, entre altres temes, amb el foment i la 
implementació de plans d'integritat, facilitant proposades de contingut mínim i assessorant 
en l'elaboració d'autodiagnòstics previs de riscos, la posada a la disposició de mecanismes 
de prevenció i elaboració de catàlegs de riscos, l'assessorament en l'elaboració de codis 
ètics i la realització d'activitats formatives.  

Així mateix, aquests Protocols subratllen el reconeixent de l’AVAF, conforme a la seua 
normativa autonòmica reguladora, com a canal extern de denúncies en la Comunitat 
Valenciana, concretat en la Bústia de denúncies situat en la seua pàgina web. També a 
través de la subscripció d'aquests Protocols s'ofereix assessorament tècnic i jurídic en 
relació amb la instal·lació de bústies internes de denúncies mitjançant un programari lliure i 
gratuït que permet la comunicació o denúncia anònima. 

Fins a la data d'elaboració d'aquesta Memòria d'activitats de l'Agència, s'han signat 12 
Protocols de Col·laboració Funcional: 2 l'any 2021, 9 l'any 2022 (enumerats tots ells en 
l'anterior  Taula 6. Convenis vigents a 31 de desembre de 2022) i 3 en el que portem de l’any 
2023, aquests últims amb els Ajuntaments d'Alzira i Algemesí i amb el Comité Económic i 
Social de la Comunitat Valenciana. 

Tots els convenis subscrits per l’AVAF són objecte de publicació en el Butlletí Oficial de les 
Corts Valencianes (BOCV) i en el portal de transparència disponible en la seua pàgina web. 

A data de tancament d'aquesta Memòria el total de convenis marc, convenis de col·laboració 
i protocols de col·laboració subscrits per l’AVAF fins a desembre de 2022 ascendeix a 31 
dels quals, durant 2022, s'han subscrit 16. Finalment, en el que portem de 2023 s'han 
subscrit 3 més. 

https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15860#:%7E:text=A%2D2021%2D15860-,Orden%20HFP%2F1030%2F2021%2C%20de%2029%20de%20septiembre%2C,a%20119879%20(50%20p%C3%A1gs.%20)
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2021-15860#:%7E:text=A%2D2021%2D15860-,Orden%20HFP%2F1030%2F2021%2C%20de%2029%20de%20septiembre%2C,a%20119879%20(50%20p%C3%A1gs.%20)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https:/www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513
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3.4.2. Potestat sancionadora 

La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, 
relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió 
obliga els Estats membres a establir sancions efectives, proporcionades i dissuasives 
dirigides a les persones físiques o jurídiques que impedisquen o intenten impedir les 
denúncies, adopten mesures de represàlia contra les persones denunciants o promoguen 
procediments abusius contra aquestes. 

Així s'ha disposat, a més d'en la mateixa Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, 
que va ser la primera a fer-ho, en diferents lleis autonòmiques que regulen aquesta matèria, 
com són la Llei 16/2016, de 9 de desembre, de creació de l'Oficina de Prevenció i Lluita 
contra la Corrupció a les Illes Balears, la Llei foral 7/2018, de 17 de maig, de creació de 
l'Oficina de bones pràctiques i anticorrupció de la Comunitat Foral de Navarra i la Llei 2/2021, 
de 18 de juny, de lluita contra el frau i la corrupció a Andalusia i protecció de la persona 
denunciant. En totes elles es recull i ordena un règim sancionador específic. 

Per part seua, la Llei estatal 22/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les 
persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció preveu en 
el seu títol IX el Règim sancionador, en concret, en els articles 60 a 68, amb sancions que 
poden arribar fins a 300.000 euros per a les persones físiques i 1.000.0000 d'euros per a les 
persones jurídiques per la comissió d'infraccions molt greus, consistents en accions o 
omissions doloses, com ara actuacions que suposen una efectiva limitació dels drets i 
garanties o l'obstaculització en la presentació de comunicacions, l'adopció de represàlies 
derivada de la comunicació enfront dels informants, la vulneració de les garanties de 
confidencialitat i anonimat, el deure de mantenir el secret, la comunicació pública 
d'informació sabent la seua falsedat o l'incompliment de l'obligació de disposar d'un Sistema 
intern d'informació en els termes exigits en la Llei. 

L’Agència té reconeguda potestat sancionadora en la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de 
la Generalitat. En concret, aquesta potestat es regula en el seu Capítol III, titulat “Del règim 
sancionador”, corresponent al director de l’AVAF la imposició de sancions quan s'incórrega 
en qualsevol acció o omissió d’actes típics mitjançant dol, culpa o negligència. 

Els articles 17 a 21 de la Llei 11/2016 tipifiquen les infraccions, que es classifiquen en lleus, 
greus i molt greus, a saber: 

 Són infraccions molt greus l'incompliment de les mesures de protecció de la persona 
denunciant quan la falta de col·laboració haja causat un greu perjudici a la investigació 
o a aquesta; la presentació de denúncies manifestament falses que causen greus 
perjudicis a la persona denunciada; no comunicar els fets que siguen susceptibles de ser 
considerats constitutius de conductes fraudulentes, de corrupció o contràries a l'interés 
general, quan no hi haja investigació judicial oberta davant el jutge o el fiscal; així com 
filtrar informació en el curs de la investigació quan cause greus perjudicis a la investigació 
o al denunciant. 

 Són infraccions greus l'incompliment de les obligacions de col·laboració activa 
previstes o de subministrament d'informació quan s'haja desatés el requeriment exprés 
de l'Agència després d'un primer retard; negar-se o retardar-se injustificadament en 
l'enviament de la informació causant un perjudici al procés d'investigació; dificultar l'accés 

https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2016-12048
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-267
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2017-267
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-7644-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-7644-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-11380
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-11380
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2021-11380
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-12048-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-12048-consolidado.pdf
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als expedients o documentació administrativa necessària per a la investigació; i no 
assistir injustificadament a la compareixença requerida per l'Agència. 

 Finalment, són infraccions lleus la remissió incompleta d'informació a gratcient i la falta 
de diligència en la custòdia dels documents objecte d'investigació. 

Quant al que respecte a les sancions, la Llei de creació de l'Agència realitza la següent 
classificació: 

 Per la comissió d'infraccions lleus, s'aparellen les sancions d'amonestació i multa de 
200 fins a 5.000 euros. 

 Per la comissió d'infraccions greus, la declaració de l'incompliment del deure i multa 
de 5.001 a 30.000 euros. 

 Per la comissió d'infraccions molt greus, la declaració de l'incompliment del deure i 
multa de 30.001 a 400.000 euros.  

A més, les sancions per infraccions greus o molt greus es publiquen en el Diari Oficial de 
la Generalitat Valenciana   per a coneixement general. 

En desenvolupament dels esmentats preceptes, el Reglament de funcionament i règim 
interior de l'Agència articula el procediment sancionador en el seu títol VIII (articles 49 a 57), 
que segueixen els principis i regles de procediment previst en la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, 
i en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre. 

Durant 2022, s'ha seguit com a procediment judicial la impugnació de la resolució 
sancionadora d'aquesta Agència per la imposició d'una sanció a un secretari municipal de 
l'Administració Local per la comissió d'infracció greu. Tot això derivat del procediment 
sancionador incoat durant 2021 per incompliment de l'article 7 de la Llei 1/2016, que recull 
el deure de col·laboració amb l'Agència, en relació amb la infracció greu contemplada en 
l'article 18.1.a), això és, la negativa injustificada a l'enviament de la informació requerida per 
l’AVAF en un expedient d'investigació. En aquest expedient sancionador es va resoldre la 
imposició d'una  multa de 5.000 euros, conforme a l'article 19.1.2 de la Llei 11/2016, import 
que ha sigut abonat a aquesta Agència.  

En la data de redacció d'aquesta Memòria l'esmentat procediment es troba pendent de 
resolució en via judicial. 

3.4.3. Procediments judicials 

Davant les impugnacions efectuades per diferents persones físiques o jurídiques d'algunes 
resolucions emeses per l’AVAF en l'exercici de les seues funcions, aquesta ha intervingut en 
seu judicial en diferents procediments contenciós-administratius i penals. En aquests 
procediments l'Agència ha comparegut en les actuacions com a part demandada, presentant 
els corresponents escrits processals i realitzant les actuacions corresponents en defensa de 
la validesa dels actes recorreguts. 

Els procediments judicials, que han sigut tramitats o que es troben en tramitació, es 
concreten de forma resumida en la taula que figura a continuació. Es fa necessària destacar 
que la representació i defensa en judici de tots aquests procediments s'està duent a terme 
a través dels propis lletrats de l’AVAF, excepte en dues d'ells en què s'ha recorregut a una 
assistència externa per al·legar la part recurrent possible causa d'abstenció. 

https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2019/RAF_20190627_ca_RAF_20190716.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2019/RAF_20190627_ca_RAF_20190716.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10566
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-10565
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Taula 7. Recursos contenciosos administratius en tramitació 
Expet . 
AVAF Demandant Procediment 

judicial Òrgan judicial Objecte del recurs Estat 

4-2019 i 
5-2019 

AJUNTAMENT 
DELS 
MONTESINOS I 
ALCALDE 

Procediment 
ordinari 99-2019 
acumulat al 
Procediment 
Ordinari 427-2018 

Tribunal Superior de Justícia 
Comunitat Valenciana, Sala 
contenciosa administrativa, Secció 
Quarta 

Resolució per la qual 
s'acorda atorgar l'estatut 
de protecció de persona 
denunciant 

Sentència núm. 574/2021 de 16 
de novembre de 2021 (no 
signe). Recorreguda mitjançant 
interposició de recursos de 
cassació autonòmic i estatal 

Admés per Interlocutòria de 29 
de juny de 2022.  

Pendent de celebració de vista 
pública davant el TS per 
Provisió de 2 de desembre de 
2022 

3-2021 ALCALDE I 
AJUNTAMENT 

Diligències Penales 
783/2021 

Jutjat d’Instrucció núm. 3 de 
Benidorm 

Personació AVAF Ayto. 
Benidorm per 
incompliment requeriments 
documentació 

Interlocutòria núm. 26/2023 de 
data 19 de gener de 2023 de 
l'Audiència Provincial d'Alacant 
que ratifica el sobreseïment de 
la causa de BENIDORM.  

4-2021 AVAF 5834/2021 Tribunal Constitucional 

Interlocutòria núm. 143/21, 
de 28 de juny de 2021 del 
Tribunal Superior de 
Justícia Comunitat 
Valenciana, Sala Especial 
Contencioso- 
administrativa. Casació 
Autonòmica 1/235/2021. 

 

Recurs d'empara inadmesa per 
Provisió de data 11 de juliol de 
2022. 

5-2021 ALCALDE I 
AJUNTAMENT 

Procediment 
ordinari 356/2021 
passa a PO 
449/2022 

Jutjat Contenciós-administratiu núm. 
5 de València passa al TSJ 
Contenciós Secció 4a 

Resolució del director de 
l’AVAF incoació 
expediente d'investigació 

En tràmit, pendent de 
conclusions per DIOR de data 
23 de desembre de 2022 

6-2021 
DIPUTAT/A 
CORTS 
VALENCIANES 

Procediment 
especial drets 
fonamentals 
277-2021 

Tribunal Superior de Justícia 
Comunitat Valenciana, Sala 
Contencioso- administrativa, Secció 
Quarta 

Desestimació presumpta 
sol·licitud accés a la 
informació Art. 12 
Reglament Corts 
Valencianes 

Finalitzat per Interlocutòria de 
data 6 de juny de 2022.  

7-2021 FUNCIONARI/ÀRIA Procediment 
Abreujat 437/2021 

Jutjat Contenciós-administratiu núm. 
8 València 

Sanció disciplinària 
Generalitat Valenciana 

Sentència núm. 86/2022 de 
data 4 de maig de 2022 que 
desestima el recurs contenciós 
administratiu.  

 

Pendent de Sentència 
d'apel·lació Secció 2a TSJ 

1-2022 AVAF Diligències Penals 
703/2022 

Jutjat de 1a Instància i Instrucció 
núm. 3 d'Ontinyent  

Formulada denúncia per 
l'Agència Valenciana Antifrau 
davant el Jutjat.  

En tràmit.  

2-2022 FUNCIONARI/ÀRIA Procediment 
ordinari 160/2022 

Tribunal Superior de Justícia 
Comunitat Valenciana, Sala 
Contenciosa administrativa, Secció 
Quarta 

Expedient sancionador 
En termini de contestació a la 
demanda per DIOR de data 1 
de febrer de 2023. 

3-2022 FUNCIONARI/ÀRIA Procediment 
ordinari 354/2022 

Tribunal Superior de Justícia 
Comunitat Valenciana, Sala 
Contenciosa administrativa, Secció 
Quarta 

 Acabat per Interlocutòria de 
data 17 d'octubre de 2022. 

4-2022 FUNCIONARI/ÀRIA Procediment 
ordinari 126/2022 

Jutjat contenciós administratiu núm. 
6 València Expedient sancionador En tràmit 

5-2022 AVAF Procediment 
abreujat 240/2022 

Jutjat contenciós administratiu núm. 
7 València Matèria personal 

Sentència 45/2023 de 17 de 
febrer de 2023 que desestima el 
recurs contenciós administratiu.  
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Expet . 
AVAF Demandant Procediment 

judicial Òrgan judicial Objecte del recurs Estat 

6-2022 BAMBULEROS, 
S.L. 

Procediment 
ordinari 284/2022 

Jutjat Contenciós-administratiu núm. 
2 d'Alacant Expedient d'investigació Finalitzat per Interlocutòria de 

data 12 de juliol de 2022.  

7-2022 THE CHILL, S.L. Procediment 
ordinari 294/2022 

Jutjat Contenciós-administratiu núm. 
2 d'Alacant Expedient d'investigació Finalitzat per Interlocutòria de 

data 12 de juliol de 2022.  

8-2022 EDGAR SLAMA, 
S.L. 

Procediment 
ordinari 228/2022 

Jutjat Contenciós-administratiu núm. 
3 d'Alacant Expedient d'investigació 

En fase probatòria per 
Interlocutòria de 31 de gener de 
2023.  

9-2022 
SALT 
RESTAURANT 
ARENAL S.L. 

Procediment 
ordinari 264/2022 

Jutjat Contenciós-administratiu núm. 
4 d'Alacant Expedient d'investigació 

En fase probatòria per Provisió 
de data 24 de novembre de 
2022.  

10-2022 THE CHILL, S.L. Procediment 
ordinari 345/2022 

Jutjat Contenciós-administratiu núm. 
2 d'Alacant Expedient d'investigació 

Pendent d'apel·lació davant la 
Secció 1a del TSJ, DIOR de 
data 14 de desembre de 2022.  

11-2022 EDGAR SLAMA, 
S.L. 

Procediment 
ordinari 205/2022 

Jutjat Contenciós-administratiu núm. 
3 d'Alacant Expedient d'investigació Finalitzat per Interlocutòria de 

data 13 de juliol de 2022.  

12-2022 BAMBULEROS, 
S.L. 

Procediment 
ordinari 352/2022 

Jutjat Contenciós-administratiu núm. 
4 d'Alacant Expedient d'investigació En tràmit.  

13-2022 FUNCIONARI/ÀRIA Procediment 
abreujat 318/2022 

Jutjat contenciós administratiu núm. 
7 València Resolució d'investigació Finalitzat per Decret de 16 de 

novembre de 2022.  

14-2022 AVAF Procediment 
abreujat 57/2022 

Jutjat contenciós administratiu núm. 
10 de València.  

Impugnació de l'execució 
d'un acte administratiu.  

Sentència d'1 de març de 2023 
que estima el recurs imposant 
costes. 

 

3.4.3.1. Exposició dels procediments judicials tramitats en el període 
comprensiu d'aquesta Memòria.  

A continuació, es passa a analitzar a l'efecte d'il·lustratius alguns dels procediments judicials 
anteriorment enumerats per considerar-se de major interés. 

A) Expedient AVAF 4 i 5/2019, comprensiu del Recurs de Cassació 354/2022 plantejat 
per l'Agència davant el Tribunal Suprem sobre l'aplicabilitat de la Directiva 2019/1937, 
fins i tot no vençut el termini de transposició a l'ordenament intern. 

El procediment ressenyat, que en fons versa sobre una resolució per la qual es va acordar 
atorgar l'estatut de protecció al denunciant i que va ser recorregut per l'Ajuntament de Los 
Montesinos, resulta ser d'una importància excel·lent, desbordant l'àmbit d'interés d'aquesta 
Agència i de la Comunitat Valenciana, per a aconseguir a la interpretació futura tant de les 
Directives Comunitàries en general com molt en concret de la Directiva (UE) 2019/1937, la 
qual cosa haurà de tindre, sens dubte, una incidència transcendental en el marc interpretatiu 
de la recentment aprovada Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les 
persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. 

Així, en el procediment judicial indicat, l'Agència ha presentat recurs de cassació davant el 
Tribunal Suprem que per la seua transcendència ha merescut l'admissió, i això amb tot i que 
el recurs de cassació, pel seu caràcter tècnic i nomofilàctica, és d'admissió summament 
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restringida, com ho demostren les últimes dades disponibles, que ens recorden que en el 
lustre de vida del nou recurs de cassació contenciós s'han presentat davant el Tribunal 
Suprem 25.152 recursos, dels quals solament han sigut admesos un 16%, resultant un total 
de 4.087 admissions enfront de 21.065 inadmissions.  

La Interlocutòria del Tribunal Suprem de data 29 de juny de 2022, dictat en el Recurs de 
Cassació 354/2022 admetent el recurs preparat per aquesta Agència, ha declarat que la 
qüestió plantejada en el recurs, que presenta interés cassacional objectiu per a la formació 
de la jurisprudència, consisteix a determinar si resultava aplicable la Directiva (UE) 
2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019, relativa a la 
protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, que no ha sigut 
transposada en termini, i això amb independència de la seua invocació en la instància.  

La norma jurídica que, per tant, serà objecte d'interpretació és la Directiva (UE) 2019/1937 
del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les 
persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió, sense perjudici que la sentència 
haja d'estendre's a altres qüestions o normes si així ho exigira el debat finalment travat en 
el recurs. 

Precisament en idèntica interpretació defensada per l'Agència s'ha pronunciat la 
jurisprudència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, que ens recorda el denominat 
efecte anticipació de les Directives. De conformitat amb aquest efecte anticipació resulta que 
una Directiva produeix efectes jurídics enfront de l'Estat membre destinatari a partir de la 
seua publicació, no en va les Directives despleguen la seua eficàcia des que entren en vigor, 
data diferent de la transposició, i això de conformitat amb la Sentència de 8 d'octubre de 
1987, as. 80/86 Kolpinguis, en la qual s'estableix que els Estats membres, i expressament 
les autoritats judicials d'aquests, estan obligats a interpretar el Dret nacional de conformitat 
amb la Directiva abans que expire el termini de transposició, i des de l'entrada en vigor 
d'aquesta, ja que les Directives, igual que la resta de fonts del Dret Comunitari, gaudeixen 
d'aplicabilitat immediata i no necessiten cap acte per a la seua recepció sinó que l'obligació 
que sorgeix a càrrec dels Estats és una obligació d'execució. 

B) Expedient AVAF 5/2021, defensa en via penal dels funcionaris de l'Agència enfront 
de l'alcalde i Ajuntament de Benidorm en les Diligències Prèvies 783/2021 seguides 
davant el Jutjat d'Instrucció núm. 3 de Benidorm i en apel·lació davant l'Audiència 
Provincial d'Alacant. 

L'alcalde de l’Ajuntament, en el seu propi nom i dret, va exercir acció penal contra els 
funcionaris d'aquesta Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana.  

La querella es relacionava amb els fets ocorreguts en el matí del 12 de maig de 2021, en la 
qual funcionaris d'aquesta Agència van comparéixer en dependències de l'Ajuntament de 
Benidorm acompanyats de dos agents de Policia Nacional i van sol·licitar entrevistar-se amb 
el Sr. alcalde, al que aquest va accedir, tenint lloc una entrevista amb el mateix en el seu 
despatx en presència del Sr. secretari del mateix Ajuntament, en la qual es va produir un 
requeriment personal de documentació i informació, del que es va estendre la corresponent 
acta, existint algunes discrepàncies quant al contingut del qual es va consignar en aquesta.  

https://doi.org/10.18042/cepc/rap.214.04
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Aquesta visita es va produir en l'àmbit d'un expedient d'investigació incoat per a determinar 
presumptes irregularitats relacionades amb la situació en què se centrava diversos hotels 
situats a Benidorm sense la preceptiva llicència municipal, en el curs de la qual es van dirigir 
requeriments de documentació i informació a l'Ajuntament de Benidorm i al seu alcalde, que 
no van ser atesos i van provocar la compareixença dels funcionaris de l'Agència, amb 
caràcter d'autoritat i fent ús de les facultats atribuïdes en l'article 6 de la Llei 11/2016, de 28 
de novembre, de la Generalitat, de creació d'aquesta institució. 

A conseqüència de discrepàncies derivades d'aquella compareixença el Sr. alcalde va 
presentar querella criminal davant el Jutjat Degà dels de Benidorm, que va ser alternada per 
al Jutjat d'Instrucció núm. 3 que la va tramitar amb el nombre de Diligències Prèvies 
783/2021.  En aquestes Diligències també es personaria l'Ajuntament de Benidorm, i això 
amb empara exclusivament en un Decret de la mateixa Alcaldia de data 3 de juny de 2021. 

L'acció penal iniciada pel Sr. alcalde, i seguida i impulsada pel mateix Ajuntament de 
Benidorm, es trobava òrfena de tot sentit i raó, mereixent significar-se que la mateixa no 
perseguia la defensa d'interessos públics.  

En tal sentit, sobre la inutilitat de la querella i la falta de fonament d'aquesta, ha d'indicar-se 
que les Diligències Prèvies van ser arxivades en la mateixa instrucció penal, sense 
necessitat d'obertura de judici oral, i això mitjançant Interlocutòria del Jutjat d'Instrucció 3 de 
Benidorm de 8 de febrer de 2022, en el qual es va deixar dit que:  

“En el presente supuesto, a la vista de lo actuado hasta la fecha en el curso de la 
instrucción, sin duda intensa, no se infieren indicios de la posible comisión en relación con 
los hechos que se denuncian o con los investigados de hecho delictivo alguno ni, en 
concreto, de un delito de arrogación de funciones jurisdiccionales por funcionarios públicos 
ni de un posible delito de falsedad en documento oficial.” 

Posteriorment pel Sr. alcalde i pel mateix Ajuntament de Benidorm es va insistir en l'acció 
penal presentant recurs de reforma contra la Interlocutòria de sobreseïment, que donaria 
lloc al dictat d'un nou Interlocutòria del Jutjat d'Instrucció 3 de Benidorm de data 7 d'abril de 
2022, en el qual de manera categòrica s'enlletgeix a tant al Sr. alcalde com a l'Ajuntament la 
insistència inútil en l'acció penal: 

“Compartimos con la defensa de los investigados que los recurrentes (el Sr. alcalde de 
Benidorm y el propio Ayuntamiento, lo que no deja de ser significativo) fuerzan a todas 
luces un pretendido encaje penal a unos hechos y circunstancias que difícilmente pueden 
tener dicha relevancia.” 

Doncs bé, no conformes amb els molt encertats raonaments judicials, encara de manera 
arbitrària i capritxosa, el Sr. alcalde i l'Ajuntament de Benidorm interposarien sengles 
recursos d'apel·lació davant l'Audiència Provincial d'Alacant, mereixent significar-se que els 
mateixos han sigut resolts per Interlocutòria de la Secció Desena de l'Audiència Provincial 
d'Alacant de data 19 de gener de 2023, en el qual de manera contundent i claríssimament 
clara s'ha acordat l'arxiu definitiu i total de la causa, assenyalant que: 

“En la causa consta un sobreseimiento fundado en una falta de tipicidad de los hechos 
objeto de querella que se reconducen a los delitos de falsedad en documento oficial del 
art. 390.4 del CP y usurpación de atribuciones judiciales del art. 580.1 del CP.” 
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I en relació amb el delicte de falsedat l'Audiència conclou que:  

“No puede por ello sostenerse que exista el delito objeto de querella y procederá 
refrendar en este punto lo resuelto en la instancia.” 

Precisant en relació amb el segon delicte esgrimit en la querella del Sr. alcalde que: 

“No se identifica entonces la actuación usurpadora de funciones jurisdiccionales que 
imputa la querella, ni se vislumbra que pudiera existir alguna, y, por ello, procederá 
igualmente desestimar la pretensión impugnatoria en este punto.” 

C) Expedient AVAF 6/2021, Procediment de Drets Fonamentals 277/2021 seguit davant 
el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana.  

El procediment judicial de referència es va iniciar a instàncies d'un diputat de les Corts que 
havia sol·licitat a l'Agència que li subministrara informació sobre un expedient administratiu.  

En haver-se formulat la sol·licitud d'informació pel diputat a l'empara de l'article 12 del 
Reglament de les Corts el silenci negatiu operat com a contestació va ser considerat pel 
mateix com una vulneració als seus drets fonamentals, raó per la qual va optar per acudir al 
procediment judicial. En ser notificada l'Agència de l'existència del litigi va ser dictada 
resolució en via administrativa per la Sala del Contenciós-administrativa, Secció Quarta, 
reconeixent les pretensions del demandant, la qual cosa va donar lloc a la terminació del 
procediment per Interlocutòria, que va declarar la satisfacció extraprocessal, posant fi al litigi 
i condemnant a l'Agència a les costes processals. 

D) Expedient AVAF 7/2021, Procediment Abreujat 437/2021 seguit en matèria de sanció 
disciplinària davant el Jutjat de Contenciós núm. 8 de València.  

L'assumpte judicial en matèria de sanció disciplinària ha de ser integrat amb l'exposició de 
l'assumpte realitzada en l'epígraf d'aquesta Memòria 3.1.1. de Seguiment de la protecció de 
les persones denunciants d'aquesta Memòria, en el qual es detalla amb precisió el fons de 
l'assumpte en el CAS 2. 

En data de redacció d'aquesta Memòria, la Sentència dictada en la instància es troba 
pendent de la votació i dictaminada del recurs d'apel·lació interposat contra la mateixa i que 
ha sigut impugnat per aquesta Agència, que ha comparegut davant la Sala del Contenciós-
administrativa, Secció Segona, del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, 
sostenint l'adequació a dret de la Sentència dictada pel Jutjat i, en conseqüència, la 
procedència de la sanció disciplinària imposada. 

F) Expedients AVAF 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12/2022 en els Procediments Ordinaris 205, 228, 
264, 284, 294, 345 i 352 seguits davant els Jutjats contenciosos administratius núm. 2, 
3, i 4 d'Alacant.  

Els set procediments judicials, que es tramiten davant diferents Jutjats del Contenciós 
d'Alacant, tenen com a nexe comú que versen sobre el tancament de diversos locals d'oci 
situats en un municipi costaner i turístic de la província d'Alacant, assumpte que ha sigut 
objecte d'un procediment d'investigació per aquesta Agència i que, a la vista d'aquest, pel 
mateix Ajuntament d'aquesta localitat es va procedir a la regularització de les situacions 
urbanístiques de la zona. 
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L'estat processal de cadascun dels set procediments judicials és diferent, mereixent 
assenyalar-se que tres d'ells ja han finalitzat, atés que les parts recurrents havien interposat 
recursos contra actes que eren reproducció d'altres ferms o duplicats. 

Quant als quatre procediments restants, tots ells es troben en data de redacció d'aquesta 
Memòria en tràmit, podent ressaltar que en alguns d'ells ha sigut dictada mesura cautelar 
de suspensió de l'acte administratiu, mentre que en uns altres no, havent-se presentat recurs 
d'apel·lació sobre aquesta qüestió per les mercantils afectades. 

G) Expedient AVAF 13/2022, Procediment Abreujat 318/2022 seguit davant el Jutjat 
contenciós administratiu núm. 7 de València.  

En el present procediment la part actora, un ex-alt directiu d'una empresa pública, va 
presentar recurs contra una resolució d'investigació d'aquesta Agència. No obstant això, 
abans de la celebració de la vista o de qualsevol altre acte processal, el recurrent va desistir 
del procediment, per la qual cosa el procediment judicial ha finalitzat amb Decret d'arxiu de 
16 de novembre de 2022. 

3.4.4. Assessorament jurídic, secretaria d'òrgans col·legiats i 
altres 

Entre les funcions enumerades en l'article 21 del Reglament de funcionament i règim interior 
de l'Agència, la Direcció d'Assumptes Jurídics té atribuïdes les tasques corresponents a 
l’assessorament jurídic de l'Agència. 

Així, durant l'exercici 2022, aquesta Direcció ha prestat assessorament a la persona titular 
de la Direcció de l'Agència per a la presa de decisions amb informes i propostes, així com a 
les unitats administratives que integren l'Agència en relació amb diferents consultes 
plantejades sobre aspectes legals, a més de l'emissió d'informes jurídics requerits, ja siguen 
específics i preceptius, com són, entre altres, els relatius a expedients de contractació i de 
tramitació de convenis, siguen de caràcter general o concret i no preceptius. 

D'igual forma, es realitza la funció certificadora de les actuacions generades per 
l'Agència, així com la de secretaria general, previstes en la lletra g), apartat 1 del citat 
article 21 del Reglament. 

Respecte a la funció de secretaria de la Taula de Negociació de l'Agència, integrada per 
representants de la mateixa Agència i de les organitzacions sindicals FeSP-UGT, CC.OO. i 
Stas-Intersindical Valenciana, cal subratllar que durant 2022 s'han mantingut diverses 
reunions a fi de tractar temes que són objecte de negociació col·lectiva, d'acord amb el que 
es disposa en l'article 37 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, pel qual 
s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic, i l'article 188 de la Llei 
4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana. 

Així, la Taula de Negociació de l'Agència s'ha reunit en quatre ocasions, concretament, en 
dates 3 de febrer, 8 d'abril, 13 de juny i 20 de juliol de 2022, respecte de les quals s'ha alçat 
la corresponent acta. 

https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2019/RAF_20190627_ca_RAF_20190716.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2019/RAF_20190627_ca_RAF_20190716.pdf
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En aquestes reunions, s'ha negociat el text del Codi ètic i de conducta de l'Agència, la 
modificació sense cost econòmic per motius organitzatius d'alguns  llocs de la Relació de 
Llocs de treball de l’AVAF, la creació de dos nous llocs contemplats en els pressupostos de 
l'Agència per a l'any 2022, la modificació de la regulació sobre indemnitzacions per raó del 
servei i gratificacions per serveis extraordinaris per al personal de l'Agència, adaptant-la a la 
normativa d'aplicació del personal de les Corts Valencianes, les normes per a la celebració 
d'eleccions dels òrgans de representació del personal funcionari de l'Agència, i la proposta 
de modificació dels apartats 1 i 2 de l’article 29 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la 
Generalitat, de l'Agència referits al règim jurídic del seu personal. Així mateix, es va formular 
consulta als representants sindicals sobre la Resolució núm. 935/2022, d'11 de novembre, 
per la qual és aprovava l'aplicació provisional a l'Agència del protocol de prevenció i actuació 
davant l'assetjament laboral en l'Administració de la Generalitat. 

També s'ha participat en la Comissió de Seguiment i Avaluació de la carrera professional de 
l'Agència a través de la qual s'adona compte als representants sindicals dels reconeixements 
individualitzats del desenvolupament professional aconseguit pel personal funcionari de 
carrera que presta serveis en aquesta, el seu seguiment i els corresponents ascensos en la 
seua carrera professional. 

Finalment, com en anys anteriors, s'ha exercit la secretaria del Consell de Participació de 
l'Agència, que actua com a òrgan assessor i de consulta, i com a via per a la participació 
de la societat civil i de persones expertes, dins de l'àmbit de la prevenció i lluita contra el frau 
i la corrupció, la transparència en l'activitat pública i la qualitat democràtica, en llaures al 
millor compliment de les seues funcions i fins. La finalitat d'aquest Consell de Participació és 
impulsar la vinculació de l'Agència amb la societat civil i la ciutadania facilitant la seua 
comunicació i relació. 

Durant 2022, s'han celebrat de manera híbrida, presencial i telemàtica, reunions plenàries 
del Consell de Participació els dies 27 de juny i 13 de desembre de 2022, havent-se tractat 
els assumptes que s'especifiquen en l'apartat 2.2.4 (Activitat institucional) d'aquesta 
Memòria. 

3.4.5. Relacions amb les Corts Valencianes 

Des de la creació de l'Agència, els Grups Parlamentaris han anat sol·licitant informació per 
la via de l'article 12 del Reglament de les Corts Valencianes. En concret, durant aquest 
exercici 2022 i en contestació a aquestes sol·licituds, l'Agència ha fet lliurament de la 
documentació referenciada en la següent taula, que s'ha agrupat per matèries i Grups 
Parlamentaris. 

En el Portal de Transparència de l’AVAF es troben publicades, en l'apartat Informació 
jurídica de rellevància, epígraf Relacions amb les Corts Valencianes 
https://www.antifraucv.es/informacion-de-relevancia-juridica/ les contestacions a les citades 
sol·licituds d'informació presentades pels diferents Grups Parlamentaris. 

Taula 8. Sol·licituds d'informació de l'article 12 del RCV 

EXPEDIENTS D'INVESTIGACIÓ I RELACIONS AMB PERSONES DENUNCIANTS 

https://www.antifraucv.es/informacion-de-relevancia-juridica/
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Grup 
Parlamentari 

Assumpte Sol·licitud Entregat 

Grup Compromís Sobre el pagament de despeses de producció d'un programa de 
Canal 9, còpia de determinats contractes i col·laboracions, així 
com justificants de pagament de sous i altres despeses. 

3/01/2022 21/01/2022 

Grup Popular Sobre expedients que han sigut tramitats, estan sent tramitats o 
tenen previst tramitar a una mercantil. 

26/10/2022 24/11/2022 

Grup VOX Sobre expedients d'investigació sobre un presumpte frau de 
cursos de formació. 

29/12/2022 26/01/2023 

 
ACTIVITAT ADMINISTRATIVA, CONTRACTACIÓ, RECURSOS HUMANS I INFORMES JURÍDICS  

Grup 
Parlamentari 

Assumpte Sol·licitud Entregat 

Grup Popular Factures o documents que justifiquen tots els pagaments lliurats amb 
càrrec a fons de les caixes fixes des de l'1 d'octubre de 2021 fins al 31 
de desembre de 2021; còpia dels comptes justificatius formulats pels 
comptedants i habilitats 

11/01/2022 3/02/2022 

Contractes no menors autoritzats o subscrits, des de l'1 d'octubre de 
2021 fins al 31 de desembre de 2021 

11/01/2022 3/02/2022 

Contractes menors autoritzats o subscrits, des de l'1 d'octubre de 2021 
fins al 31 de desembre de 2021 

11/01/2022 4/02/2022 

Contractes negociats sense publicitat, des de l'1 d'octubre de 2021 fins 
al 31 de desembre de 2021 

11/01/2022 3/02/2022 

Informes jurídics emesos i subscrits en relació amb qualssevol 
activitats des de l'1 d'octubre de 2021 fins al 31 de desembre de 2021 

11/01/2022 2/02/2022 

Balanç de situació i compte de resultats i documentació de les àrees 
que ho componen, en particular, l'immobilitzat, impostos, comptabilitat, 
tresoreria, deutors, periodificacions, proveïdors, personal, compte de 
pèrdues i guanys, des de l'1 d'octubre de 2021 fins al 31 de desembre 
de 2021 

11/01/2022 3/02/2022 

Subvencions atorgades des de l'1 d'octubre de 2021 fins al 31 de 
desembre de 2021 

11/01/2022 3/02/2022 

Factures o documents que justifiquen tots els pagaments lliurats amb 
càrrec a fons de les caixes fixes des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 
de març de 2022; còpia dels comptes justificatius formulats pels 
comptedants i habilitats 

12/04/2022 3/05/2022 

Contractes no menors autoritzats o subscrits, des de l'1 de gener de 
2022 fins al 31 de març de 2022 

12/04/2022 12/05/2022 

Contractes menors autoritzats o subscrits, des de l'1 de gener de 2022 
fins al 31 de març de 2022 

12/04/2022 9/05/2022 

Contractes negociats sense publicitat, des de l'1 de gener de 2022 fins 
al 31 de març de 2022 

12/04/2022 3/05/2022 

Balanç de situació i compte de resultats i documentació de les àrees 
que ho componen, en particular, l'immobilitzat, impostos, comptabilitat, 
tresoreria, deutors, periodificacions, proveïdors, personal, compte de 
pèrdues i guanys, des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de març de 
2022 

12/04/2022 3/05/2022 

Subvencions atorgades des de l'1 de gener de 2022 fins al 31 de març 
de 2022 

12/04/2022 3/05/2022 

Informes jurídics emesos i subscrits en relació amb qualssevol 
activitats des de l'1 d'abril de 2022 fins al 30 de juny de 2022 

7/09/2022 29/09/2022 

Factures o documents que justifiquen tots els pagaments lliurats amb 
càrrec a fons de les caixes fixes des de l'1 d'abril de 2022 fins al 30 de 
juny de 2022; còpia dels comptes justificatius formulats pels 
comptedants i habilitats 

7/09/2022 29/09/2022 

Contractes negociats sense publicitat, des de l'1 d'abril de 2022 fins al 
30 de juny de 2022 

7/09/2022 29/09/2022 

Balanç de situació i compte de resultats i documentació de les àrees 
que ho componen, en particular, l'immobilitzat, impostos, comptabilitat, 
tresoreria, deutors, periodificacions, proveïdors, personal, compte de 
pèrdues i guanys, des de l'1 d'abril de 2022 fins al 30 de juny de 2022 

7/09/2022 29/09/2022 
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ACTIVITAT ADMINISTRATIVA, CONTRACTACIÓ, RECURSOS HUMANS I INFORMES JURÍDICS  
Grup 
Parlamentari 

Assumpte Sol·licitud Entregat 

Contractes no menors autoritzats o subscrits, des de l'1 d'abril de 2022 
fins al 30 de juny de 2022 

7/09/2022 29/09/2022 

Contractes menors autoritzats o subscrits, des de l'1 d'abril de 2022 
fins al 30 de juny de 2022 

7/09/2022 30/09/2022 

Subvencions atorgades des de l'1 d'abril de 2022 fins al 30 de juny de 
2022 

7/09/2022 29/09/2022 

Factures o documents que justifiquen tots els pagaments lliurats amb 
càrrec a fons de les caixes fixes des de l'1 de juliol de 2022 fins al 30 
de setembre de 2022; còpia dels comptes justificatius formulats pels 
comptedants i habilitats 

13/10/2022 8/11/2022 

Contractes no menors autoritzats o subscrits, des de l'1 de juliol de 
2022 fins al 30 de setembre de 2022 

13/10/2022 8/11/2022 

Contractes menors autoritzats o subscrits, des de l'1 de juliol de 2022 
fins al 30 de setembre de 2022 

13/10/2022 8/11/2022 

Contractes negociats sense publicitat, des de l'1 de juliol de 2022 fins 
al 30 de setembre de 2022 

13/10/2022 8/11/2022 

Informes jurídics emesos i subscrits en relació amb qualssevol 
activitats des de l'1 de juliol de 2022 fins al 30 de setembre de 2022 

13/10/2022 8/11/2022 

Balanç de situació i compte de resultats i documentació de les àrees 
que ho componen, en particular, l'immobilitzat, impostos, comptabilitat, 
tresoreria, deutors, periodificacions, proveïdors, personal, compte de 
pèrdues i guanys, des de l'1 de juliol de 2022 fins al 30 de setembre 
de 2022 

13/10/2022 8/11/2022 

Subvencions atorgades des de l'1 de juliol de 2022 fins al 30 de 
setembre de 2022 

13/10/2022 8/11/2022 

 

3.5. Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la 
protecció de les persones que informen sobre 
infraccions normatives i de lluita contra la corrupció 

El 27 de gener de 2022 la Comissió Europea va iniciar contra l'Estat espanyol el procediment 
d'infracció INFR(2022)0073 motivat en la falta de diligència del legislador per la falta de 
transposició a l'ordenament jurídic espanyol de la  Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que 
informen sobre infraccions del Dret de la Unió, el termini de la qual va véncer transcorreguts 
dos anys des de la seua vigència, el 17 de desembre de 2021. És per això que la Comissió 
va remetre una Carta d'emplaçament a l'empara dels articles 258 i 260.3 del Tractat de 
Funcionament de la Unió Europea. 

Posteriorment, el 15 de juliol de 2022 es va enviar a l'Estat Espanyol el corresponent 
Dictamen que alertava de la falta de transposició i concedia un termini de dos mesos per a 
l'emissió de la corresponent resposta. Si aquesta resposta no resultava satisfactòria, la 
Comissió podria decidir portar l'assumpte davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 

D'aquesta manera, el 15 de febrer de 2023 la Comissió Europea emprén accions jurídiques 
contra l'Estat espanyol per no haver complit les obligacions en virtut del Dret de la Unió. El 
mateix realitza en aquesta data respecte d'altres països: Alemanya, Txèquia, Estònia, 
Hongria, Itàlia, Luxemburg i Polònia. 

https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR%282022%290073&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search&lang_code=es
https://ec.europa.eu/atwork/applying-eu-law/infringements-proceedings/infringement_decisions/?typeOfSearch=false&active_only=0&noncom=0&r_dossier=INFR%282022%290073&decision_date_from=&decision_date_to=&title=&submit=Search&lang_code=es
https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf
https://www.boe.es/doue/2010/083/Z00047-00199.pdf
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Paral·lelament al primer avís de procediment d'infracció de la Comissió, el 8 de març de 
2022 el Ministeri de Justícia publicava el text de l'Avantprojecte de Llei reguladora de la 
protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la 
corrupció, per la qual es transposa la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre 
infraccions del Dret de la Unió, al costat de la  Memòria de l'anàlisi d'impacte normatiu, i 
s’aperturava un termini de set dies hàbils per a la realització del tràmit d'audiència i 
informació pública i presentació d'al·legacions al text projectat; termini corresponent als 
procediments d'urgència. 

Durant aquest període, l'Agència va mantenir reunions amb el Ministeri de Justícia, les Corts 
Valencianes i en el si de la Xarxa d'Oficines i Agències Antifrau de l'Estat espanyol 
(REDOAF), a aquest efecte d’intercanviar opinions i reflexions respecte al contingut de la 
citada transposició. 

Així mateix, dins del termini habilitat de set dies per a audiència i informació pública, aquesta 
Agència va remetre al Ministeri de Justícia en data 17 de març escrit d'al·legacions de l’AVAF 
al citat Avantprojecte de Llei, amb la finalitat de traslladar la nostra experiència com a 
institució pública pionera des de 2016 en la protecció de les persones denunciants i els 
canals de denúncia en el sector públic valencià.  

En el referit escrit d'al·legacions es va distingir entre unes de caràcter general i altres de 
caràcter particular. Quant a les primeres, denominades “Observacions de caràcter 
general”, de forma resumida refereixen: 

Sobre l'Exposició de Motius, se subratllava que no es trobava referència alguna expressa 
a l'existència d'autoritats i òrgans, creats i en funcionament, tant en l'àmbit autonòmic com 
en l'àmbit local, que realitzen funcions dins del camp de la prevenció i la lluita contra el frau 
i la corrupció i el foment de les bones pràctiques, a través de l'establiment de canals de 
denúncies i de programes de protecció de persones que denuncien, informen o comuniquen 
irregularitats que poden donar lloc a responsabilitats i que danyen els interessos generals. 
S'afegia que aquests òrgans havien sigut creats en compliment de l'article 6 de la Convenció 
de les Nacions Unides contra la corrupció, feta a Nova York el 31 d'octubre de 2003, que 
obliga els Estats part a establir en els seus respectes territoris òrgans encarregats de 
prevenir la corrupció, dotats de la independència necessària perquè puguen exercir les 
seues funcions de manera eficaç i sense influències indegudes, amb recursos materials i 
personal especialitzat i capacitat per a l'acompliment de les seues funcions. 

Sobre l'oportunitat i finalitat de la llei, es destacava que la correcta transposició de la 
Directiva exigeix una modificació conjunta de la normativa interna, singularment del Codi 
Penal, de la Llei d'Enjudiciament Criminal i altres normes processals, de la Llei orgànica de 
Protecció de Testimonis i Perits, de l'Estatut dels Treballadors, de l'Estatut Bàsic de l'Empleat 
públic i d'altres  normes administratives, així com la necessària dotació de mitjans a la 
Fiscalia i a l'Administració de Justícia, i des del nostre punt de vista, la creació de jutjats 
especialitzats en aquesta matèria. 

Sobre els termes Informant i Sistemes d'Informació, es considerava que aquests haurien 
de ser substituïts, respectivament, pels de “denunciant” i “canals (o bústies) de denúncies”, 
per les raons que a continuació s'exposen resumidament. 

https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/APL%20INFORMANTES.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/APL%20INFORMANTES.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/APL%20INFORMANTES.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/APL%20INFORMANTES.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/APL%20INFORMANTES.pdf
https://www.mjusticia.gob.es/es/AreaTematica/ActividadLegislativa/Documents/MAIN_Y_Tabla_transposicion_APL_INFORMANTES_2022.03.11_TRAMITE_DE_AUDIENCIA_E_INFORMACION_PUBLICA.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/03/Alegaciones-AVAF-tramite-de-audiencia-APL-Directiva-2019-1937.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/07/19/pdfs/A27132-27153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/07/19/pdfs/A27132-27153.pdf
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 La mateixa Directiva (UE) 2019/1937 empra, al llarg de tot el seu text, en la seua 
traducció oficial a l'espanyol, les paraules “denunciant” i “canals de denúncia”. En concret, 
el terme “denunciant” apareix en 189 ocasions i “canals de denúncia” 44 vegades. 

 D'igual forma s'usen aquests termes en l'IV Pla de Govern Obert 2020-2024, els Plans 
Normatius Anuals 2021 i 2022 del Govern, i es van incloure en les preguntes realitzades 
pel mateix Ministeri de Justícia en la consulta pública prèvia a l'elaboració del text de 
l'Avantprojecte de Llei. 

 La tradició administrativa i penal espanyola parla de “denúncia”. Així es recull en els 
articles 58, 62 i 64 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú 
de les Administracions Públiques, i en una multitud de normes administratives, i també 
en la Llei d'Enjudiciament Criminal (articles 105, 118, 119, 229, 261, 262, 264 a 269, etc.). 

 Igualment, totes les Lleis autonòmiques que han creat oficines o agències autonòmiques 
de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció utilitzen el terme denunciant. El mateix 
Reglament de funcionament i règim interior de l’AVAF de 27 de juny de 2019 (DOGV núm. 
8582, de 2.07.2019) inclou els vocables “denuncia” i “persona que comunica, informa o 
alerta”. 

En síntesi, es feia necessari ressaltar que l'ús d'un terme diferent del denunciant, en aquest 
cas “informant” podria emmalaltir d'una certa inseguretat jurídica i provocar, en una 
incorrecta aplicació, que aquelles persones que, precisament, d'acord amb les normes 
administratives i penals contemplades en el nostre ordenament jurídic, efectuen “denúncies”, 
es veren fora de la protecció que l'Avantprojecte de Llei estableix, la qual cosa seria contrari 
a la Directiva, que no distingeix entre informants i denunciants, a més d'oposat al més 
elemental principi d'igualtat de tracte. 

Tampoc es troba aquest concepte, quant a la necessitat de protecció, en la Convenció de 
Nacions Unides contra la corrupció, que exigeix als Estats part que proporcionen protecció 
contra tot tracte injustificat a les persones que denuncien davant les autoritats competents, 
de bona fe i amb motius raonables, qualssevol fets relacionats amb delictes de corrupció 
(article 33), i que adopten mesures apropiades per a protegir de manera eficaç contra 
eventuals actes de represàlia o identificació als testimonis, perits i víctimes que presten 
declaració sobre delictes de corrupció, així com quan siga procedent als seus familiars i 
altres persones pròximes (article 32). 

La citada qüestió no és fútil, perquè podria portar com a conseqüència addicional que els 
qui denuncien davant l'autoritat judicial o el Ministeri Fiscal no gaudisquen d'idèntica 
protecció. Defensa aquesta Agència, encaridament, que també la protecció d'aquestes 
persones, en el context laboral i a la qual es refereix la Directiva (UE) 2019/1937, ha de 
realitzar-se per l'Autoritat administrativa, estatal o autonòmica. De la mateixa manera, si la 
denúncia es va efectuar davant l'Autoritat i aquesta es trasllada al Ministeri Fiscal o a 
l'autoritat judicial per revestir elements que poden ser constitutius de delicte, la protecció de 
l'Autoritat ha de prosseguir i simultaneijar-se amb l'establida en la Llei orgànica 19/1994, de 
23 de desembre, de protecció a testimonis i perits en causes criminals, perquè aquestes 
proteccions tenen finalitats i objectes diferents i complementaris. 

Sobre l'àmbit d'aplicació, es posava de manifest que resulta imprescindible delimitar de 
manera precisa l'àmbit d'aplicació de la futura Llei. De l'àmbit material d'aplicació s'ocupava 
l'article 2 de l'Avantprojecte de Llei, resultant ser la seua redacció, des del nostre punt de 
vista, complicada i ambigua i, per tant, contrària al principi de seguretat jurídica. 

https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
https://transparencia.gob.es/transparencia/dam/jcr:d306cd62-cc0f-40a1-9be8-fe24eeeee10d/IVPlanGobiernoAbierto_ES_vdef.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2021/310821-PLAN_ANUAL_NORMATIVO_2021.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2021/310821-PLAN_ANUAL_NORMATIVO_2021.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/consejodeministros/resumenes/Documents/2022/PAN%20202.pdf
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/Alegaciones_consulta_publica_avaf_OK.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2015/BOE-A-2015-10565-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/1882/BOE-A-1882-6036-consolidado.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2019/RAF_20190627_ca_RAF_20190716.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2019/RAF_20190627_ca_RAF_20190716.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/07/19/pdfs/A27132-27153.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/07/19/pdfs/A27132-27153.pdf
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En concret, a l'apartat 1 lletra b) de l'article 2, que enuncia una contradicció en si mateix 
quan es refereix a “Accions o omissions que puguen ser constitutives d'infracció penal o 
administrativa greu o molt greu o qualsevol vulneració de la resta de l'ordenament jurídic 
sempre que, en qualsevol dels casos, afecten o menyscaben directament l'interés general, i 
no compten amb una regulació específica”. 

Per això es portava a col·lació en les al·legacions realitzades per l’AVAF, a fi de ser 
concordes amb el títol de la norma, “lluita contra la corrupció”, les definicions que delimiten 
el nostre àmbit d'actuació material, contemplades en la Resolució de 5 d'octubre de 2020 
concreta l'àmbit d'actuació material de l’AVAF, així com en la Llei 2/2021, de 18 de juny, de 
lluita contra el frau i la corrupció a Andalusia i protecció de la persona denunciant. 

Sobre la naturalesa jurídica de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, 
s'exposava que la Convenció de Nacions Unides contra la Corrupció, en vigor a Espanya 
des de 2006, recull la conveniència que cada Estat part se cerciore de disposar d'un o més 
òrgans o persones especialitzades en la lluita contra la corrupció mitjançant l'aplicació 
coercitiva de la llei. Afig la Convenció que aquest òrgan o òrgans i persones especialitzades 
han de gaudir de la independència necessària per a exercir les seues funcions amb eficàcia 
i sense pressions indegudes, amb la formació adequada i recursos suficients. I, a aquest, 
temps, s'oferia seguir, com a model, el de les agències i oficines autonòmiques ja existents, 
adscrites als respectius parlaments, amb personalitat jurídica pròpia i plena capacitat d'obrar 
per al compliment de les seues funcions, i independent de les administracions públiques que 
estan sotmeses al seu àmbit d'actuació. 

Així mateix, es ressaltava que el fomente de l'ètica i la integritat pública, la prevenció dels 
conflictes d'interés i la investigació del frau, la corrupció i altres irregularitats, integren de 
forma destacada el nucli d'atribucions d'aquestes autoritats autonòmiques creades a 
l'empara dels seus respectius Estatuts d'Autonomia. 

Sobre la persona al capdavant de l'Autoritat Independent de Protecció de l'Informant, 
es proposava que pogueren prendre's com a referència la regulació establida en l'article 26 
de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la 
Corrupció de la Comunitat Valenciana, rubricat “l'estatut personal de la Direcció de l'Agència”.  

Conforme a aquest precepte, la persona titular de l’AVAF es tria pel parlament valencià, entre 
persones candidates proposades per organitzacions socials que treballen contra el frau i la 
corrupció i pels grups parlamentaris, devent en el marc d'una convocatòria pública realitzada 
a aquest efecte comparéixer davant la Comissió corresponent a fi de ser avaluades en 
relació amb les condicions requerides per al càrrec: idoneïtat, probitat i professionalitat, així 
com comptar amb més de deu anys d'activitat laboral o professional relacionada amb l'àmbit 
funcional. L'acord aconseguit en aquesta Comissió és traslladat al Ple de les Corts 
Valencianes, havent d'obtenir la persona triada a favor seu una majoria reforçada, en aquest 
cas de tres cinquenes parts.  

La persona triada haurà de rendir comptes de la seua gestió, no sols davant l'òrgan de poder 
legislatiu, per mitjà de la presentació d'una Memòria d'activitat anual, altres informes i 
possibles compareixences, sinó també davant la ciutadania (articles 22 a 25 de la Llei 
11/2016, de la Generalitat). En aquest sentit, el Reglament de funcionament i règim interior 
de l'Agència Valenciana Antifrau, en els articles 24 a 26 crea i regula el Consell de 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/01/05_RES_%C3%A1mbito_actuaci%C3%B3n-material_avaf-FDO.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/01/05_RES_%C3%A1mbito_actuaci%C3%B3n-material_avaf-FDO.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/125/BOJA21-125-00037-11020-01_00194855.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/boja/2021/125/BOJA21-125-00037-11020-01_00194855.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2006/07/19/pdfs/A27132-27153.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-12048-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-12048-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-12048-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-12048-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-12048-consolidado.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2019/RAF_20190627_ca_RAF_20190716.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2019/RAF_20190627_ca_RAF_20190716.pdf
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Participació, que es compon de dotze organitzacions civils i persones expertes i es configura 
com a òrgan assessor i de consulta de l’AVAF i via per a la participació de la societat civil, 
dins de l'àmbit de la prevenció i lluita contra el frau i la corrupció, la transparència en l'activitat 
pública i la qualitat democràtica, en llaures al millor compliment de les  funcions i fins. La 
seua finalitat és impulsar la vinculació de l'Agència amb la societat civil i la ciutadania 
facilitant la seua comunicació i relació. 

Quant a les segones, les “Observacions de caràcter particular en relació amb alguns 
preceptes de l'Avantprojecte de Llei” es referien, en concret, als següents articles del text 
que es poden consultar detingudament en l'escrit d'al·legacions de l’AVAF de 17 de març: 

 Article 7. Canals interns d'informació 
 Article 9. Responsable del sistema intern d'informació 
 Article 13.5. Entitats obligades en el sector públic 
 Article 20. Terminació de les actuacions 
 Article 21. Drets i garanties de l'informant davant l'Autoritat Independent de Protecció de 

l'Informant 
 Article 28. Condicions de protecció (revelació pública) 
 Article 35. Condicions de protecció 
 Articles 36 a 38. Prohibició de represàlies, Mesures de suport i Mesures de protecció 

enfront de represàlies. 
 Article 39. Mesures per a la protecció de les persones investigades 
 Article 40. Programes de clemència 
 Article 41. Autoritats competents 
 Article 44. Règim jurídic 
 Article 45. Règim de personal 
 Article 62. Subjectes responsables (sancions) 
 Disposició final sisena. Títols competencials 

Especial esment mereix l'al·legació que feia aquesta Agència a la disposició final sisena 
de l'Avantprojecte de Llei, referida a “títols competencials”, ja que no es compartia, de cap 
manera, que es predicara de la futura Llei estatal un hipotètic caràcter bàsic, exceptuant del 
mateix únicament el títol VIII, referit a l'Autoritat Independent estatal. En aquest sentit, es 
posava en qüestió la falta de reconeixement en l'Avantprojecte de Llei de les autoritats 
autonòmiques ja existents, amb competències com a canal de denúncies extern, protecció 
de persones denunciants i potestat sancionadora, així com dels canals interns ja presents 
en alguns Ajuntaments amb facultat d'analitzar i investigar denúncies, tot això conforme a la 
normativa pròpia en cada cas. Així mateix, s'advertia de la clàusula de no regressió i la seua 
naturalesa de mínims, pròpia de totes les Directives europees, a més de   la necessitat de 
mantenir el dret més favorable. 

Afortunadament, després del text de l'Avantprojecte, els informes emesos en la seua 
tramitació fins a l'aprovació del Projecte de Llei, i després de les esmenes introduïdes en el 
Congrés dels Diputats i al Senat, tot això s'ha rectificat. 

Respecte de la tramitació de l'Avantprojecte de Llei, destaca l'emissió de l'informe del 
Consell General del Poder Judicial sobre l'Avantprojecte Llei reguladora de la protecció de 
les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció per la 
qual es transposa la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/03/Alegaciones-AVAF-tramite-de-audiencia-APL-Directiva-2019-1937.pdf
https://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2c437580aa731810VgnVCM1000004648ac0aRCRD&vgnextchannel=3548f0433c33b510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
https://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2c437580aa731810VgnVCM1000004648ac0aRCRD&vgnextchannel=3548f0433c33b510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
https://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2c437580aa731810VgnVCM1000004648ac0aRCRD&vgnextchannel=3548f0433c33b510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
https://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2c437580aa731810VgnVCM1000004648ac0aRCRD&vgnextchannel=3548f0433c33b510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
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d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre dret de la Unió 
en data 26 de maig de 2022 que, entre altres qüestions, venia a abundar en la necessitat de 
respectar l'ordre constitucional de competències, i el dictamen del Consell d'Estat de 8 de 
setembre de 2022.  

Aprovat el Projecte de Llei en Consell de Ministres, en data 23 de setembre de 2022 es 
publica el Projecte de Llei reguladora de la protecció de les persones que informen sobre 
infraccions normatives i de lluita contra la corrupció en el Butlletí Oficial de les Corts Generals, 
Secció Congrés dels Diputats núm. 123-1, establint termini de per a presentar esmenes. El 
27 d'octubre de 2022 el Ple del Congrés dels Diputats va acordar l'avocació del debat i 
votació final del Projecte de Llei reguladora de la protecció de les persones que informen 
sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció i remetia el text a la Comissió de 
Justícia. 

Després de l'estudi de la iniciativa es publica l'Informe emés per la Ponència sobre el 
Projecte de Llei reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions 
normatives i de lluita contra la corrupció, que recopila les esmenes incorporades al text i les 
retirades. 

Posteriorment, en data 22 de desembre de 2022 en la Sessió plenària núm. 229 del Congrés 
dels Diputats se sotmeten a votació aquestes esmenes i s'aprova el text per 200 vots a 
favor, 142 en contra i 4 abstencions. 

Finalment, el 30 de desembre de 2022 es publica el Projecte de Llei reguladora de la 
protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la 
corrupció en el Butlletí Oficial de les Corts Generals, aprovat pel ple del Congrés dels 
Diputats, i es remet a l'efecte de continuar la tramitació parlamentària al Senat. 

Amb data 20 de gener de 2023 va tindre entrada al Senat el text aprovat pel Ple del Congrés 
dels Diputats relatiu al Projecte de Llei i l’obertura del termini de presentació d'esmenes amb 
caràcter urgent. 

Després de la presentació de les esmenes, la Ponència, per majoria, acorda aprovar com a 
informe el text remés pel Congrés dels Diputats amb la incorporació de les esmenes núm. 
154, 159 i 161; així com oportunes correccions relatives a errors tècnics o d'índole gramatical 
detectats en el referit text. S'emeten sis vots particulars la defensa de la qual es realitza en 
el plenari de dates 7 i 8 de febrer de 2023. 

En el ple del Senat que segueix a data 9 de febrer se sotmeten a votació les esmenes al 
Projecte de llei reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions 
normatives i de lluita contra la corrupció, i s'aprova el text per 147 vots a favor, 106 en contra 
i 4 abstencions el citat text. 

Una vegada retornat al Congrés dels Diputats, se sotmet a votació el text aprovat pel 
Senat amb les esmenes incorporades, aprovant-se la Llei 2/2023, de 20 de febrer, 
reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives 
i de lluita contra la corrupció (BOE núm. 44, de 21 de febrer de 2023), amb data d'entrada 
en vigor 13 de març de 2023. 

https://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2c437580aa731810VgnVCM1000004648ac0aRCRD&vgnextchannel=3548f0433c33b510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
https://www.poderjudicial.es/portal/site/cgpj/menuitem.65d2c4456b6ddb628e635fc1dc432ea0/?vgnextoid=2c437580aa731810VgnVCM1000004648ac0aRCRD&vgnextchannel=3548f0433c33b510VgnVCM1000006f48ac0aRCRD&vgnextfmt=default&vgnextlocale=es_ES
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-123-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-123-1.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-123-2.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-123-2.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-123-2.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-123-5.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-123-5.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-123-5.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/DS/PL/DSCD-14-PL-237.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-123-7.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-123-7.PDF
https://www.congreso.es/public_oficiales/L14/CONG/BOCG/A/BOCG-14-A-123-7.PDF
https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_14_441_3845.PDF
https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_14_447_3878.PDF
https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_14_447_3878.PDF
https://www.senado.es/legis14/publicaciones/pdf/senado/bocg/BOCG_D_14_447_3877.PDF
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/21/pdfs/BOE-A-2023-4513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/21/pdfs/BOE-A-2023-4513.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2023/02/21/pdfs/BOE-A-2023-4513.pdf
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Curiós resulta destacar que just un dia abans de la seua aprovació en les Corts Generals, 
en data 15 de febrer la Comissió Europea anunciava la denúncia de l'Estat espanyol, 
juntament amb altres set Estats membres més (Alemanya, República Txeca, Estònia, 
Hongria, Itàlia, Luxemburg i Polònia), davant el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, per 
no haver efectuat la seua transposició dins del període legal. Aquest termini havia finalitzat 
cap a més d'un any, en concret el 17 de desembre de 2021. 

Comentem alguns aspectes d'aquesta Llei en l'apartat 7, “Recomanacions i reflexions”, de 
la present Memòria. 
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4. 
Anàlisi i  
investigació 
 

4.1. Presentació  
A la Direcció d’Anàlisi i Investigació li corresponen les següents funcions, conforme al regulat 
en l'article 20 del Reglament de funcionament i règim interior de l’AVAF: 

a) Dirigir, coordinar i supervisar el funcionament i l'organització de les unitats i equips 
d'anàlisi i investigació dependents. 

b) Rebre i analitzar les sol·licituds, les denúncies i les comunicacions presentades per 
persones físiques o jurídiques, públiques o privades, òrgans o institucions de 
caràcter públic. 

c) Supervisar i vetlar pel correcte funcionament de la Bústia de denúncies de l'Agència. 
d) Efectuar el tractament i l'anàlisi de la informació que tinga coneixement que siga 

susceptible de donar lloc a actuacions d'investigació. 
e) Avaluar la versemblança de les denúncies practicant les actuacions necessàries per 

a això i emetent l'informe de versemblança de denúncies o comunicacions. 
f) Elaborar les propostes d'iniciació d'actuacions d'investigació, de remissió a l'òrgan 

competent o d'arxiu, i sotmetre-les a l'aprovació de la Direcció de l'Agència. 
g) Exercir la direcció tècnica superior de l'anàlisi, la investigació i la inspecció. 
h) Proposar a la Direcció de l'Agència la conclusió o la reobertura dels expedients 

d'investigació, així com realitzar el seguiment de les actuacions i recomanacions 
adoptades. 

i) Proposar l'establiment i aplicar o supervisar l'aplicació de normatives d'ús de 
recursos tecnològics, polítiques de seguretat i interoperabilitat, plans de 
desplegament de sistemes d'informació i altres criteris en relació amb els sistemes i 
les tecnologies de la informació i les comunicacions. 

j) Desenvolupar sistemes i planificar estratègies per a obtindre, organitzar i centralitzar 
la recollida i explotació d'informació que permeta identificar conductes susceptibles 
de frau i corrupció. 



MEMÒRIA DE ACTIVITAT DE LA AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAU DE 
2022 

 
 

 
 

 
139 

 

k) Gestionar el manteniment de les bases de dades, les aplicacions informàtiques i les 
comunicacions, així com controlar la seguretat dels sistemes d'informació. 

l) Aquelles altres que se li assignen per la directora o director de l'Agència. 

Aquest any 2022, sisè exercici de funcionament de l'Agència, ha servit per a analitzar la 
capacitat real de gestió i comparar-la amb la prèviament simulada sobre la base de l'evolució 
històrica, fixant objectius globals i individuals, i conforme a planificació establida en el Pla 
Estratègic 2021-2022 de la pròpia Direcció. Si l'any 2021 va ser l'exercici en el qual es va 
posar en marxa el seguiment constant de compliment d'objectius, planificant els resultats a 
aconseguir i el mesurament del grau de consecució d'aquests, així com l'anàlisi de les 
mesures correctores necessàries, en 2022 s'ha verificat la capacitat de gestió real i la seua 
millora amb els mitjans materials humans de la Direcció. Tot això, per a aconseguir un nivell 
de resolució d'expedients, en els exercicis esdevenidors, que permeta aconseguir el punt 
d'equilibri de gestió, definit aquest com la finalització d'expedients, tant en la fase d'anàlisi 
com d'investigació, en quantitat igual o superior al volum de denúncies anuals que es 
presenten en l'Agència. 

Els tres principis rectors bàsics de tota actuació de la Direcció d'Anàlisi i Investigació són: el 
primer i principi essencial, afrontar totes les investigacions amb rigor, imparcialitat i 
objectivitat; el segon, consolidar un equip humà multidisciplinari, altament qualificat, 
compromés i entregat a l'acompliment de les seues funcions; i el tercer principi, la cerca 
contínua de la millora, utilitzant la planificació d'objectius com a mecanisme per a 
aconseguir-ho. 

Les dades de gestió de l'exercici 2022, i l'evolució des del primer any de funcionament, 
acrediten la consolidació del treball de l'Agència i el seu posicionament com una entitat 
referent en la lluita contra el frau i la corrupció. L'any 2022 s'han rebut 453 denúncies, enfront 
de les 359 de l'any 2021 i enfront dels 226 de l'any 2020, la qual cosa representa un 
increment del 26.18% respecte 2021 i del 100,44% respecte 2020. De nou l'any 2022 ha 
sigut l'exercici amb major nombre de denúncies presentades des de la creació i posada en 
funcionament de l'Agència, la qual cosa denota un major grau de coneixement del nostre 
treball, així com l'alt nivell de confiança de la societat valenciana en aquest. 

A més de l'increment exponencial del nombre de denúncies presentades durant l'any 2022, 
s'ha aconseguit millorar substancialment la capacitat de gestió de la Direcció, així en 2022 
s'han finalitzat 346 expedients, enfront dels 268 expedients finalitzats en 2021 o els 152 de 
2020, la qual cosa representa un increment del 25.18% respecte 2021 i del 150,37% 
respecte 2020. Dels 346 expedients finalitzats, 269 ho han fet en la fase d'anàlisi amb 112 
arxius, 89 inadmissions i 68 inicis d'investigació, i 77 en la fase d'investigació amb 77 
investigacions finalitzades. L'any 2021 es van finalitzar 268 expedients, 191 van finalitzar en 
la fase d'anàlisi i 77 en la fase d'investigació, mentre que l'any 2020 dels 152 expedients 
finalitzats, 122 ho van fer en la fase d'anàlisi i 30 en la fase d'investigació amb resolució final 
de conclusió, la qual cosa suposa un increment del 40,83% de la gestió en la fase d'anàlisi 
en 2022, i una gestió idèntica en respecte a les investigacions finalitzades comparant les 
dades de 2021, i un increment del 120,49% en la fase d'anàlisi i del 156,66% en la fase 
d'investigació comparant les dades de 2020. 
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Cal destacar que durant 2022 s'han iniciat 68 investigacions, la qual cosa representa el 
25,27% del total de les denúncies analitzades, i s'han finalitzat 77 investigacions, per la qual 
cosa per segon any consecutiu es finalitzen un nombre d'investigacions superior a les que 
s'inicien, consolidant que s'ha aconseguit el punt d'equilibri de gestió en la fase 
d'investigació. Per contra, el dèficit de gestió es manté en la fase d'anàlisi, ja que malgrat 
incrementar un 40,83% les denúncies analitzades, s'han finalitzat 269 expedients, però s'han 
presentat 453 denúncies, la qual cosa representa un dèficit de 184 denúncies en 2022. 

Al llarg dels següents apartats s'exposaran detalladament els resultats que s'acaben d'oferir, 
així com uns altres que resulten d'especial interés, alguns dels quals ja han sigut exposats 
en les Memòries d'exercicis anteriors i que seran actualitzats amb la corresponent evolució 
de les dades en 2022. Així mateix, s’incorpora de nou la taula que recull l'impacte econòmic 
de les actuacions de l’AVAF, respecte a les quanties que després de les corresponents 
investigacions haurien de ser recuperades per les diferents administracions públiques. 

Un dels objectius prioritaris d'aquesta Direcció per a l'anualitat 2023, com a línia estratègica, 
és aconseguir el punt d'equilibri de gestió en totes les fases, entés com la resolució 
d'expedients, en la fase d'anàlisi (arxius, inadmissions i inicis d'investigació) com en la fase 
d'investigació (resolucions finals d'investigació), en un volum quantitatiu, igual o superior a 
les denúncies noves que es presenten en l'exercici, i tot això mantenint i millorant els nivells 
de qualitat jurídic tècnica de les investigacions. Per a això, s'està elaborant un nou Pla 
estratègic 2023-2024, que recollirà tant els objectius globals de la Direcció, com la distribució 
d'objectius individuals als diferents llocs de treball amb funcions d'investigació, una vegada 
els llocs de treball de la Direcció s'han cobert pràcticament íntegrament amb provisió 
definitiva, i amb això, es podrà analitzar la capacitat resolutòria global real en termes mitjans. 

Com ja es va fer en les memòries dels anys precedents, s'inclou un apartat específic relatiu 
al seguiment de les recomanacions que s'han efectuat després de la finalització dels 
corresponents expedients tramitats, i un apartat, que recull de forma resumida i sintètica, un 
compendi de les actuacions d'investigació realitzades durant l'anualitat 2022. Com ja es va 
fer en memòries d'anys anteriors, s'inclou un apartat específic per a destacar les 
administracions que no han aplicat les recomanacions proposades per l'Agència o no 
justifiquen la seua inaplicació de manera motivada, aquest exercici s'ha produït un augment 
de les entitats que han incomplit les recomanacions de l'Agència, però alhora cal destacar 
administracions que complint amb les recomanacions d'aquesta Agència han iniciat 
expedients de recuperació d'actius i fons per imports molt representatius que es detallaran. 

L'Agència té publicades en el seu portal de transparència des de l'any 2020, totes les 
resolucions finals d'investigació dictades des de l'inici del seu funcionament, 
https://www.antifraucv.es/informacion-de-relevancia-juridica/ 

Finalment, es farà referència a la col·laboració que ha dut a terme l'Agència, durant l'anualitat 
2022, en suport o auxili tècnic a altres òrgans administratius o judicials, així amb el Ministeri 
Fiscal. 

https://www.antifraucv.es/informacion-de-relevancia-juridica/


MEMÒRIA DE ACTIVITAT DE LA AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAU DE 
2022 

 
 

 
 

 
141 

 

4.2. Denúncies presentades, classificacions i evolució 
D'acord amb el que es disposa en l'article 11 de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, les 
actuacions d'anàlisi i investigació de l'Agència s'inicien d'ofici, per acord del director o la 
directora, prèvia determinació de la versemblança, quan siga sabedora de fets o conductes 
que requerisquen ser investigats, inspeccionats o que aconsellen realitzar un seguiment i 
també quan, després de realitzar una anàlisi de risc, els indicadors de risc aconsellen la 
inspecció o el seguiment de determinats fets o activitats. 

L'inici de les actuacions d'ofici es produirà bé per iniciativa pròpia, a conseqüència d'una 
sol·licitud de les Corts o d'altres òrgans o institucions públiques, o per denúncia. 

Qualsevol persona pot dirigir-se a l'Agència per a comunicar conductes que puguen ser 
susceptibles de ser investigades o inspeccionades per aquesta. 

Les autoritats, els empleats públics i tots els que complisquen funcions públiques o 
desenvolupen el treball en entitats i organismes públics han de comunicar immediatament a 
l'Agència, des del moment en què els coneguen, els fets que puguen ser susceptibles de ser 
objecte d'investigació o inspecció per part de l'Agència. 

En tot cas, la persona informadora té el dret al fet que es garantisca la confidencialitat sobre 
la seua identitat. 

A continuació, s'exposen dades i detalls sobre la recepció de denúncies i expedients 
tramitats des de la Direcció d'Anàlisi i Investigació, així com de la seua evolució i comparativa 
des de diferents classificacions. 

4.2.1. Denúncies presentades per àmbit subjectiu 

Contempla la classificació de les denúncies presentades sobre la base de l'àmbit o sector 
de la institució, administració, entitat o persona al qual es refereix la comunicació de fets o 
denúncia rebuda. 

S'han agrupat els expedients en els sectors inclosos en l'àmbit d'aplicació d'actuació de 
l'Agència i recollits en l'article 3 de la Llei 11/2016: 

Taula 9. Denúncies presentades per àmbit subjectiu 

  2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 

Administració de Justícia 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 1 0,44% 0 0,00% 1 0,22% 
Administració de la 
Generalitat 9 25,71% 53 29,28% 23 13,69% 43 19,03% 55 15,32% 47 10,38% 

Administració municipal 21 60,00% 81 44,75% 89 52,98% 131 57,96% 241 67,13% 275 60,71% 

Consorcis de la Generalitat 0 0,00% 0 0,00% 2 1,19% 1 0,44% 2 0,56% 7 1,55% 

Corporacions de dret públic 0 0,00% 0 0,00% 4 2,38% 1 0,44% 3 0,84% 6 1,32% 

Diputacions provincials 1 2,86% 15 8,29% 8 4,76% 7 3,10% 4 1,11% 4 0,88% 
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  2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 
Empresas contractistes de 
la Generalitat 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 
Entitats de dret públic de la 
Generalitat 0 0,00% 0 0,00% 3 1,79% 2 0,88% 4 1,11% 7 1,55% 
Fundacions del sector 
públic de la Generalitat 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,77% 4 1,11% 3 0,66% 
Fundacions del sector 
públic local 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,88% 0 0,00% 2 0,44% 

Institucions estatutàries 1 2,86% 3 1,66% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,28% 1 0,22% 
Organismes autònoms de la 
Generalitat 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 1 0,44% 1 0,28% 6 1,32% 

Organismes del Estat 0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 2 0,88% 1 0,28% 4 0,88% 

Altres  0 0,00% 0 0,00% 1 0,60% 0 0,00% 1 0,28% 6 1,32% 

Partits polítics 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3 1,33% 0 0,00% 2 0,44% 

Privat 0 0,00% 5 2,76% 14 8,33% 10 4,42% 39 10,86% 47 10,38% 

Sector públic Generalitat 0 0,00% 9 4,97% 3 1,79% 0 0,00% 1 0,28% 0 0,00% 

Sector públic local 3 8,57% 3 1,66% 15 8,93% 12 5,31% 0 0,00% 25 5,52% 

Sector públic provincial 0 0,00% 5 2,76% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Sindicats 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,44% 0 0,00% 1 0,22% 
Societats mercantils de la 
Generalitat 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,44% 0 0,00% 8 1,77% 

Universitats 0 0,00% 7 3,87% 3 1,79% 3 1,33% 2 0,56% 1 0,22% 

TOTAL…. 35 100,00% 181 100,00% 168 
100,00

% 226 100,00% 359 100,00% 453 100,00% 
 

 

Gràfic 16. Denúncies presentades per àmbit subjectiu 
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La distribució de les dades en l'anterior taula, indica que s'ha mantingut la línia predominant 
en l'entrada de denúncies en l'Agència des de la seua creació i posada en funcionament en 
l'anualitat 2017, sent les administracions de caràcter municipal, les que reben un major 
nombre de denúncies, aglutinant una mitjana del 60,71% del volum total de denúncies en 
2022. En segon lloc, l'administració de la Generalitat Valenciana acumula un 10,38% del 
volum d'entrada total de denúncies en l'Agència. La part restant correspon a diverses entitats 
com s'ha reflecteix en la taula precedent. 

4.2.2. Denúncies presentades segon el canal de comunicació 

Contempla la classificació de les denúncies presentades sobre la base del canal de 
comunicació emprat per a posar els fets en coneixement de l’AVAF. 

Ha de ressaltar-se que l'Agència disposa de procediments i canals per a la formulació de 
denúncies que garantisquen l'estricta confidencialitat, especialment quan el denunciant 
invoque l'aplicació de l'estatut de protecció. Aquests procediments i canals confidencials 
podran ser també utilitzats pels quals ja hagen actuat com a denunciants, per a comunicar 
represàlies o altres actuacions lesives derivades de la presentació de la denúncia. 

Qualsevol persona, pot dirigir-se a l'Agència per a comunicar conductes que puguen ser 
susceptibles de ser investigades o inspeccionades per aquesta, i l'Agència acusarà recepció 
de l'escrit rebut. La persona informadora pot sol·licitar que es garantisca la confidencialitat 
sobre la seua identitat, i el personal de l'Agència està obligat a mantindre-la, amb l'única 
excepció del requeriment judicial. 

La reglamentació relativa a la configuració dels canals d'entrada de denúncies i 
comunicacions, es completa amb el que s'estableix en la Resolució de 27 de juny de 2019, 
del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana, per la qual s'aprova Reglament de funcionament i règim interior d'aquesta, en 
desenvolupament de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, en la qual 
s'indica que s'admeten les denúncies i comunicacions, tant nominals com anònimes, podent 
realitzar-se amb plenes garanties d'anonimat mitjançant la bústia de denúncies electrònic 
disponible en la pàgina web de l'Agència, https://www.antifraucv.es/va/bustia-de-denuncies-
2/ 

Aquest canal de denúncies, regulat en la Resolució de 25 d'abril de 2018, del director de 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, per 
la qual es crea la Bústia de Denúncies de l'Agència i es regula el seu funcionament, opera 
així mateix com a oficina virtual del personal empleat públic, que posa en coneixement de 
l'Agència les irregularitats que conega o a les quals haja tingut accés, avançant-se d'aquesta 
manera l'Agència, des de la implantació de la bústia de denúncies, a les exigències que la 
normativa comunitària ha exigit posteriorment, Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament 
Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que 
informen sobre infraccions del Dret de la Unió (Directiva Whistleblowing), el període de 
transposició de la qual a l'ordenament nacional es va complir el passat 17 de desembre de 
2021, donant lloc a l'aprovació de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció 
de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció. 

https://www.antifraucv.es/va/bustia-de-denuncies-2/
https://www.antifraucv.es/va/bustia-de-denuncies-2/
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A més de la bústia de denúncies, es manté la possibilitat de presentació de denúncies 
identificades de manera presencial, accedint d'aquesta manera al Registre d'Entrada 
general, a través de la Seu Electrònica de l'Agència, 
https://sede.antifraucv.es/opencms/opencms/sede, així com per qualsevol dels mitjans 
permesos per la legislació sobre procediment administratiu comú. 

S'han agrupat els expedients segons la naturalesa de les comunicacions rebudes per 
l'Agència, distingint entre denúncies rebudes per via de la bústia de denúncies, per correu 
electrònic, per registre general, incloent-se els corresponents als canals d'entrada permesos 
per la legislació (registres d'altres administracions públiques, registres presentats en oficines 
de correus de forma certificada, etc.), seu electrònica, actes de compareixença in situ i 
d'ofici/altres (incloent en aquest últim apartat, tant les iniciacions d'ofici com les reobertures 
i altres circumstàncies). 

Taula 10. Denúncies presentades segon el canal de comunicació 

  2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % 

Bústia de denúncies 0 0,00% 97 53,59% 127 75,60% 191 84,51% 318 88,58% 396 87,42% 

Correu electrònic/postal 25 71,43% 34 18,78% 15 8,93% 3 1,33% 28 7,80% 33 7,28% 

Registre General 10 28,57% 50 27,62% 26 15,48% 14 6,19% 2 0,56% 5 1,10% 

Seu electrònica 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 12 5,31% 4 1,11% 15 3,31% 

Acta compareixença 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,88% 3 0,84% 1 0,22% 

Oberts d’ofici/uns altres 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 4 1,77% 4 1,11% 3 0,66% 

TOTAL…. 35 100,00% 181 100,00% 168 100,00% 226 100,00% 359 100,00% 453 100,00% 
 

 

Gràfic 17. Denúncies presentades segon el canal de comunicació 

https://sede.antifraucv.es/opencms/opencms/sede
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L'evolució, mostra la generalització de l'ús de la bústia de denúncies de l'Agència per a la 
formulació de comunicacions i presentació de denúncies. Passant en 2018, des de la seua 
creació i posada en funcionament a l'abril-maig de 2018, a representar el canal d'entrada del 
54% de les denúncies, arribant en 2019 al 76%, en 2020 aconseguint el 85%, en 2021 el 
89% i en 2022 representar el 87,42% de les denúncies, per la qual cosa es pot afirmar que 
es consolida la tendència que aproximadament 9 de cada 10 denúncies es presenten per la 
bústia de denúncies de l'Agència. Les facilitats d'ús i els estàndards de seguretat i 
confidencialitat que la mateixa proporciona, no poden ser aconseguits per les altres vies 
contemplades per a la presentació de denúncies i comunicacions, la qual cosa justifica 
l'augment exponencial en l'ús preferent d'aquest canal per a la presentació de denúncies. 

4.2.3. Denúncies presentades segon el territori d’afectació 

Contempla la classificació de les denúncies presentades segons el territori on se situa 
l'administració concretament denunciada, realitzant la classificació per províncies o, en cas 
d'afectar diverses províncies, fent referència a la totalitat de la Comunitat Valenciana, que a 
més aglutina les denúncies presentades per actuacions de la Generalitat i el seu sector 
instrumental. 

Taula 11. Denúncies presentades segon el territori d’afectació 

ÀMBIT TERRITORIAL 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

  %   %   %   %   %   % 

Alacant 7 20,00% 34 18,78% 40 23,81% 70 30,97% 102 28,41% 136 30,43% 

Castelló 0 0,00% 20 11,05% 17 10,12% 15 6,64% 19 5,29% 48 10,74% 

València 20 57,14% 96 53,04% 82 48,81% 115 50,88% 179 49,86% 217 48,55% 

Comunitat Valenciana 8 22,86% 31 17,13% 29 17,26% 26 11,50% 59 16,43% 46 10,29% 

TOTAL…. 35 100% 181 100% 168 100% 226 100% 359 100% 447 100% 
 

 

Gràfic 18. Denúncies presentades segon el territori d’afectació 

L'evolució de les anualitats des de 2018 fins a 2022 mostra l'establiment d'unes tendències 
que es confirmen amb el pas del temps, responent a la configuració pròpia de l'organització 
administrativa de base territorial. L'any 2022 s'han presentat 6 denúncies que es 
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corresponien amb un àmbit territorial diferent a la Comunitat Valenciana, per això es 
presenten en aquesta classificació 447 del total de 453 denúncies rebudes. 

De nou les denúncies respecte a la província de València aglutinen la major representativitat 
amb el 48,55% dels casos, 217 denúncies en termes absoluts. 

4.2.4. Denúncies presentades segon l’àmbit material 

En aquest apartat, es presenta la classificació de les denúncies segons l'àmbit material de 
l'actuació administrativa. 

La classificació, en funció de la matèria, s'ha realitzat mitjançant la classificació en atenció a 
les grans àrees d'actuació tradicionals en el si de l'activitat administrativa de caràcter 
general. Així mateix, en la mesura que siga possible, s'ha realitzat un desglossament en 
submatèries, amb la finalitat de delimitar en major mesura les dades que s'extrauen de 
l'anàlisi de la tipologia de les denúncies presentades. 

Taula 12. Denúncies presentades segon a l’àmbit material 

MATERIES 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

  %   %   %   %   %   % 

Conflicte interessos càrrec públic n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 7 2% 9 2% 

Conflicte interessos empleat públic n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 1% 6 1% 

Contractació pública 12 34% 57 31% 42 25% 72 32% 51 14% 64 14% 

Concessions 3 9% 6 3% 8 5% 11 5% 8 2% 7 2% 

Obres 2 6% 17 9% 6 4% 5 2% 1 0% 1 0% 

Subministres 0 0% 6 3% 1 1% 7 3% 4 1% 3 1% 

Serveis 7 20% 28 15% 27 16% 42 19% 20 6% 10 2% 

Contractes menors n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 9 3% 18 4% 

Fraccionament n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 4 1% 5 1% 

Altres 0 0% 0 0% 0 0% 7 3% 5 1% 20 4% 

Convenis Administratius n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 1% 3 1% 

Gestió d’Actius/Patrimoni 4 11% 18 10% 7 4% 9 4% 4 1% 9 2% 

Gestió de RR.HH. 8 23% 64 35% 68 40% 64 28% 161 45% 201 44% 

Accés n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 24 7% 38 8% 

Procediments Selectius 5 14% 33 18% 47 28% 22 10% 74 21% 86 19% 

Procediments de Provisió 1 3% 8 4% 6 4% 18 8% 21 6% 19 4% 

Drets/Deures/Incompatibilitats 2 6% 21 12% 15 9% 16 7% 14 4% 48 11% 

Retribucions n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 12 3% 0 0% 

Altres 0 0% 2 1% 0 0% 8 4% 16 4% 10 2% 

Medi Ambient** 2 6% 13 7% 17 10% 22 10% 12 3% 9 2% 

Polítiques Públiques n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 1% 5 1% 

Serveis Públics n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6 2% 2 0% 

Subvencions 6 17% 16 9% 7 4% 26 12% 24 7% 32 7% 

Concessió Directa n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 11 3% 5 1% 
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MATERIES 
2017 2018 2019 2020 2021 2022 

  %   %   %   %   %   % 

Concessió Subv n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0% 13 3% 

Concurrència Competitiva n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0% 1 0% 

Conveni/Convocatòria n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 1% 0 0% 

General n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0% 2 0% 

Justificació n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0% 10 2% 

Reintegrament n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 1 0% 1 0% 

Altres n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 6 2% 0 0% 

Transparència n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 2 1% 11 2% 

Urbanisme** * * * * * * * * 20 6% 39 9% 

Us indegut de recursos públics 3 9% 13 7% 27 16% 1 0% 6 2% 19 4% 

Altres 0 0% 0 0% 0 0% 32 14% 58 16% 44 10% 

TOTAL…. 35 100% 181 100% 168 100% 226 100% 359 100% 453 100% 
* ‘n/a’: No aplica 
** Abans de 2021, Medi Ambient i Urbanisme eren una única categoria 
 
 

 

Gràfic 19. Denúncies presentades segon l’àmbit material 

L'any 2021, es va ampliar el detall de matèries i el desglossament de submatèries que s'ha 
mantingut en 2022, per la qual cosa el seguiment comparatiu per anys és més costós per 
l'ampliació de dades que donen un major nivell de detall, que no permet comparar de manera 
directa unes certes dades amb els anys previs per la falta de desglossament en aquests 
exercicis. Quan figura l'anomenada “n/a”, significa que no aplica per no tindre el mateix nivell 
de desglossament en els anys precedents. 



MEMÒRIA D’ACTIVITAT DE L’AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU 
2022 
 

 

 

 
148 

 

Es van crear cinc noves categories de matèries; conflicte d'interés en càrrecs públics (CP), 
conflicte d'interés en empleats públics (EP), polítiques públiques, serveis públics i 
transparència. Alhora, es van desglossar en dues categories la prèvia d'urbanisme, creant 
la categoria de medi ambient i la d'urbanisme, que en els anys precedents s'agrupaven en 
una única categoria d'urbanisme. Es van crear huit noves subcategories, desglossant el 
detall de la categoria de subvencions, i agregant a la categoria de contractació pública, dues 
noves subcategories, contractes menors i fraccionament, finalment, a la categoria de Gestió 
de RH es va afegir una nova categoria de retribucions. 

La categoria més important per àmbit material l'any 2022, amb molta diferència, és la gestió 
dels recursos humans, representat el 44% del total de les alertes, 201 denúncies. En segon 
lloc, se situa la matèria de contractació pública, que aglutina el 14% de les alertes, amb 64 
denúncies en 2022. 

La resta de les matèries posseeixen uns valors de dispersió quant al seu pes relatiu, entre 
l'1 i el 9% del total de denúncies, excepte la categoria “Altres”, que ha suposat en 2022 el 
10% del total de denúncies presentades. En aquesta categoria, s'han inclòs, 
majoritàriament, denúncies sobre àmbits d'actuació no contemplats en la Llei 11/2016, i 
relatius a les competències d'altres administracions públiques, així mateix no relacionades 
en l'àmbit subjectiu de l'Agència taxat en l'art. 3 d'aquesta norma. 

4.2.5. Denúncies presentades segon la tipologia, condició o 
naturalesa del comunicant 

En el present apartat, distingeix el volum de denunciants que es presenten de manera 
anònima i el volum que es realitza mitjançant identificació nominal. Dins de la categoria de 
denúncies amb identificació nominal, s'ha procedit a realitzar un desglossament en atenció 
al caràcter de persona física o jurídica i, dins de tots dos grups, s'ha realitzat una subdivisió 
entre diferents categories d'especial rellevància, especialment per la intensitat del nexe que 
uneix a cadascuna d'aquestes persones amb l'activitat administrativa denunciada. La 
primera secció de la taula, que es mostra a continuació, contempla les categories 
corresponents a persones físiques en general, mentre que la segona part de la taula, 
contempla la classificació per tipus d'entitats amb personalitat jurídica, a més s'inclou el 
percentatge de denúncies presentades de manera anònima. 

Taula 13. Denúncies presentades segon la tipologia, condició o naturalesa del comunicant 

  2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % TOTAL 

Persona física 30 85,71% 75 41,44% 74 44,05% 120 53,10% 142 39,55% 176 39,02% 617 

Càrrec polític 2 5,71% 18 9,94% 11 6,55% 13 5,75% 23 6,41% 34 7,54% 101 

Empleat públic 23 65,71% 28 15,47% 18 10,71% 59 26,11% 56 15,60% 59 13,08% 243 

Particular 5 14,29% 29 16,02% 45 26,79% 48 21,24% 63 17,55% 77 17,07% 267 

Persona jurídica 3 8,57% 14 7,73% 8 4,76% 15 6,64% 18 5,01% 12 2,66% 70 
Associacions - 
ONG 1 2,86% 1 0,55% 1 0,60% 4 1,77% 2 0,56% 4 0,89% 13 

Institucions 0 0,00% 3 1,66% 0 0,00% 3 1,33% 1 0,28% 3 0,67% 10 

Empresas 1 2,86% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,44% 4 1,11% 2 0,44% 8 
Col·legis 
professionals 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 
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  2017 % 2018 % 2019 % 2020 % 2021 % 2022 % TOTAL 

Sindicats 1 2,86% 6 3,31% 2 1,19% 2 0,88% 6 1,67% 1 0,22% 18 

Grups Polítics 0 0,00% 4 2,21% 5 2,98% 4 1,77% 5 1,39% 2 0,44% 20 

Anònimes 2 5,71% 92 50,83% 86 51,19% 91 40,27% 199 55,43% 263 58,31% 733 

Càrrec polític n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 3 0,84% 9 2,00% 12 

Empleat públic n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 16 4,46% 52 11,53% 68 

Particular n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a n/a 16 4,46% 14 3,10% 30 

TOTAL….. 35 100,00% 181 100,00% 168 100,00% 226 100,00% 359 100,00% 451 100,00% 1420 
 
 

 

Gràfic 20. Denúncies presentades segon la tipologia, condició o naturalesa del comunicant 

De les dades incloses en les taules anteriors, es pot observar que, en 2022, el 58,31% del 
total de denúncies s’han presentat anònimes, percentatge que ha augmentat respecte els 
dos anys precedents, sent l’exercici amb major volum de denúncies anònimes. 
De les denúncies identificades, el 39,02% han sigut presentades per persones físiques, 
representant un percentatge molt similar al de l’any 2021, i dins d’aquestes, el 13,08% de 
les denúncies presentades corresponen amb empleats públics. Les denúncies presentades 
per persones jurídiques identificades representen el 2,66% del total, enfront del 5,01% que 
representaven en 2021. 

4.2.6. Denúncies de persones físiques classificades per 
gènere 

Seguint amb la informació facilitada en les anteriors memòries de l’Agència, es finalitza 
l’exposició de dades de rellevància estadística, realitzant-se una breu anàlisi de la distribució 
de les denúncies segons el gènere del denunciant, en aquells supòsits en els quals s’ha 
pogut identificar el mateix. 
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Taula 14. Denúncies de persones físiques classificades per gènere 

GÉNERE PERSONA FÍSICA 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

  %   %   %   %   %   % 

Home 29 100% 57 75% 59 73% 99 83% 110 77% 145 82% 

Dona 0 0% 19 25% 22 27% 21 18% 32 23% 31 18% 

TOTAL….. 29 100% 76 100% 81 100% 120 100% 142 100% 176 100% 
 

 

Gràfic 21. Denúncies de persones físiques classificades per gènere 

D’aquestes dades, es dedueix una minoració del percentatge de persones denunciants que 
identifiquen el seu gènere dones, que ha passat del 23% en 2021 al 18% en 2022, i en 
contra, s’ha augmentat el percentatge de representativitat del gènere home, de les 
denúncies que identifiquen gènere, passant del 77% en 2021 al 82% en 2022. 

4.3. Seguiment de la gestió dels expedients 
d’investigació durant l’any 2022 i evolució 

Durant l’exercici 2022 s’han obert un total de 453 expedients en la Direcció d’Anàlisi i 
Investigació; des de l’inici de la seua activitat l’Agència ha iniciat un total de 1.433 expedients. 

L’estat de tramitació dels 1.433 expedients oberts des de l’inici de funcionament de l’Agència 
a data 31/12/2022, és el que es mostra en la següent taula: 
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Taula 15. Estat de situació dels expedients d’anàlisi e investigació 

Estat 
expedients 

2017 2018 2019 2020 2021 2022 Total 

  %   %   %   %   %   %   % 

Pendents 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 311 68,65% 311 21,70% 

Anàlisi 0 0,00% 2 1,04% 2 1,19% 16 7,08% 71 19,78% 29 6,40% 120 8,37% 

investigació 0 0,00% 1 0,52% 1 0,60% 5 2,21% 19 5,29% 13 2,87% 39 2,72% 

Interrupció 1 2,86% 6 3,13% 9 5,36% 6 2,65% 2 0,56% 0 0,00% 24 1,67% 

Resolts 34 97,14% 179 93,23% 150 89,29% 179 79,20% 253 70,47% 89 19,65% 884 61,69% 

Seguiment 0 0,00% 4 2,08% 6 3,57% 20 8,85% 14 3,90% 11 2,43% 55 3,84% 

TOTAL 35 100% 192 100% 168 100% 226 100% 359 100% 453 126% 1433 100% 
 

Cal destacar que, dels 1.433 expedients totals oberts des de l'inici de l'activitat de l'Agència, 
al tancament de l'any 2022, 884 expedients han sigut resolts, la qual cosa representa el 
61,69% del total, 55 estan en fase de seguiment representant el 3,84%, 24 expedients estan 
interromputs perquè estan sent investigats per altres instàncies, la qual cosa representa el 
1,67% del total. Estant en fase d'investigació el 2,72% del total, 39 expedients, 120 
expedients es troben en la fase d'anàlisi, la qual cosa representa el 8,37%, i 311 pendents, 
que representen el 21,70% del total. 

No existeix cap expedient dels exercicis 2021 o anteriors que estiga pendent de l'inici de la 
fase d'anàlisi. 

L'evolució dels expedients resolts, en seguiment i interromputs respecte al total de 
denúncies, ha passat de representar el 7% en 2018, al 37% en 2019, el 53% en 2020, el 
64% en 2021, al 67,20 en 2022. L'evolució de les denúncies pendents, en anàlisi i 
investigació, ha tingut el sentit invers, reduint-se significativament el seu pes percentual, així 
s'ha passat del 92,59% de denúncies pendents en 2018, al 63,10% en 2019, el 47% en 
2020, el 36% en 2021, al 32,80% en 2022. 

Finalment, cal destacar, que durant l'any 2022 en la tramitació d'expedients, s'han realitzat 
381 requeriments d'informació a diferents administracions, persones físiques i/o jurídiques; 
11 entrevistes personals en la seu l'Agència i 2 intervencions in situ en diferents seus d'altres 
administracions públiques, derivats d'expedients d'investigació i 3 intervencions in situ en 
seus d'altres administracions públiques, derivades d'encàrrecs judicials d'emissió d'informes 
pericials. 
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Gràfic 22. Estat de situació dels expedients d’investigació 

La informació continguda en l'anterior gràfic detalla que el 78,30% del global d'expedients 
oberts es troben en tràmit o finalitzats, mentre que un 21,70% es troba pendent de 
determinar la versemblança dels fets posats en coneixement, amb la finalitat d'acordar l'inici, 
si escau, d'actuacions. 

Taula 16. Taula resum d’expedients tramitats en 2022 i comparativa amb els dos anys precedents 

RESOLUCIONS 2020 2021 2022 

  %   %   % 

ANÀLISI             

Acord Consell de Direcció 0 0% 0 0% 0 0% 

Arxiu 72 39% 99 37% 112 42% 

Inadmissió 51 28% 95 36% 89 33% 

Inici de actuacions 60 33% 73 27% 68 25% 

Subtotal… 183 80% 267 78% 269 78% 

INVESTIGACIÓ             

Reapertura expedients 2 4% 1 1% 0 0% 

Arxiu 14 31% 12 16% 7 9% 

Recomanacions 23 51% 60 79% 68 88% 

Trasllat DAJ, sancionador 0 0% 0 0% 0 0% 

Trasllat òrgan administratiu 0 0% 0 0% 1 1% 

Trasllat òrgan judicial 2 4% 3 4% 1 1% 

Trasllat Tribunal de Comptes 4 9% 0 0% 0 0% 

Subtotal… 45 20% 76 22% 77 22% 

TOTAL… 228 100% 343 100% 346 100% 
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De la taula prèvia, es pot observar que la fase d'anàlisi s'ha finalitzat 269 expedients enfront 
dels 267 de 2021 i enfront dels 183 de l'any 2020, la qual cosa suposa una situació de sostre 
gestió amb els recursos actuals i l'increment dels encàrrecs d'informes pericials, sobretot 
respecte a la complexitat de les causes. 

Els expedients que finalitzada la fase d'anàlisi han iniciat la fase d'investigació ascendeixen 
a 68 expedients, enfront dels 73 de 2021 i els 60 de l'any 2020, suposa un percentatge 
d'iniciació d'investigacions en el 25% de les denúncies analitzades. 

Pel que respecta als expedients en fase d'investigació, s'han resolt 77 expedients en 2022, 
enfront dels 76 de 2021 i 45 de l'any 2020, s'han dictat 77 resolucions finals d'investigació, 
de nou es manifesta una situació de sostre de gestió amb els recursos disponibles en 2022, 
per això la cobertura dels quatre llocs de prefectures de secció d'investigació han de 
permetre millorar la capacitat de gestió en 2023 i analitzar la capacitat real de gestió amb 
els llocs de treball totals.  

Finalment, durant 2022 s'ha donat trasllat 1 expedient a òrgans judicials. 

 

Gràfic 23. Resum d’expedients tramitats en 2022 i comparativa amb els dos anys precedents. 
Fase d’anàlisi 
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Gràfic 24. Resum d’expedients tramitats en 2022 i comparativa amb els dos anys precedents. Fase 
d’investigació 

4.4. Resum de les investigacions finalitzades en 2022 
A continuació, es fa una breu ressenya de l'objecte i finalitat de les actuacions d'investigació 
realitzades durant l'anualitat 2022, en total s'han dictat 77 resolucions finals d'investigació, 
que han finalitzat un total de 112 expedients, en existir expedients acumulats en una mateixa 
investigació. 

No s'incorporen dades o informacions que faciliten la identificació de persones físiques 
concretes, ni tampoc s'indica de manera individualitzada el resultat de la investigació, que 
pogueren ocasionar possibles perjudicis a persones implicades, i per a salvaguardar els 
eventuals procediments administratius i judicials que es pogueren iniciar a conseqüència 
d'aquestes actuacions. 

Les actuacions que es relacionen, a continuació, han finalitzat mitjançant l'emissió d'informe 
final d'investigació raonat i amb la seua corresponent resolució final. Com s'ha indicat en la 
presentació d'aquest apartat, des de l'any 2020 es publiquen en el portal de transparència 
de l'Agència totes les resolucions finals d'investigació dictades des de l'inici del 
funcionament, estant actualment publicades les corresponents als anys 2018, 2019, 2020, 
2021 i 2022 en https://www.antifraucv.es/pertal-de-transparencia/informacio-de-rellevancia-
juridica/#resolucions-finals-dinvestigacio 

Al final del detall de les 77 investigacions, es presenta quadre resum d'aquestes, amb l'import 
susceptible de recuperació quantificat per aquesta Agència en les investigacions que 
procedeix, així com l'import que finalment ha sigut recuperat, en el seu cas, per 
l'administració afectada. 

https://www.antifraucv.es/pertal-de-transparencia/informacio-de-rellevancia-juridica/#resolucions-finals-dinvestigacio
https://www.antifraucv.es/pertal-de-transparencia/informacio-de-rellevancia-juridica/#resolucions-finals-dinvestigacio
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4.4.1. Denominació: Ajuntament de València. Espectacle a la 
marina "els 40 València POP" organitzat per l'emissora 
de ràdio Cadena SER. 

Expedient: 2020 G01_01/000249 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/va/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Muntatge d'infraestructura presumptament sense la deguda autorització 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. En el moment de l'inici de l'esdeveniment “Els 40 València Pop”, en data 29 de febrer de 
2020, en La Marina es complia amb els requisits establert en la Resolució GO-1041 de 28 
de febrer de 2020 (Acord de delegació núm. 130 JGL) i les instal·lacions havien sigut 
inspeccionades amb resultat favorable. 

2. Amb caràcter previ a l'inici de l'activitat, l'espectacle citat, l'OCA havia comprovat que es 
complien els requisits als quals es condicionava la Resolució GO-1041 de 28 de febrer de 
2020 (Acord de delegació núm. 130 JGL) i que la documentació exigida havia sigut aportada 
i comprovada. 

3. Sí que es va dur a terme el Pla de Seguretat i Salut abans de l'inici de la inspecció per 
l'OCA i de l'esdeveniment. 

4. Segons criteris establits pel propi Departament de Bombers, Prevenció, Intervenció en 
Emergència i Protecció Civil (s'adjunta còpia), no se sol·licitarà informe al departament en 
matèria de protecció contra incendis en les ocupacions a l'aire lliure en espais oberts (parcs, 
jardins, esplanades), quan el perímetre de l'activitat no estiga tancat o clos (perímetre obert). 

5. No s'ha trobat cap dada, informació, document o indici que done suport a les sospites de 
la persona alertadora en referència a la instal·lació realitzada abans de l'autorització 
administrativa, basant-se les seues afirmacions en meres presumpcions i en la proximitat de 
les dates de l'autorització i l'esdeveniment, s'ha acreditat el compliment dels requisits de 
l'autorització abans de l'inici de l'espectacle. 

Resultat: Arxivament d'actuacions. 

Fase de Seguiment: No procedeix aquesta fase. 

4.4.2. Denominació: Ajuntament de Sueca. Presumptes 
irregularitats en el procés selectiu de TAG. 

Expedient: 2021/G01_02/000038 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/va/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Irregularitats comeses en relació amb la convocatòria del procés selectiu per a 
la “provisió en propietat d’una plaça de tècnic d’administració general, de torn lliure, 
mitjançant el sistema de concurs oposició”, a l'Ajuntament de Sueca. 

https://www.antifraucv.es/va/resolucions-dinvestigacio-2022/
https://www.antifraucv.es/va/resolucions-dinvestigacio-2022/
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S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. En primer lloc, que la suma de les qualificacions màximes a obtindre en cadascuna de les 
fases del procés selectiu mitjançant concurs oposició suposa un percentatge superior al 40% 
de la fase de concurs. 

L'anterior proporció excedeix dels límits màxims permesos per l'art. 8.4 del “Decret 3/2017, 
de 13 de gener, del Govern Valencià, pel qual s’aprova el Reglament de Selecció, Provisió 
de Llocs de Treball i Carrera Administrativa del Personal comprès en l’àmbit d’aplicació de 
la Llei d’Ordenació i Gestió de la Funció Pública Valenciana”. 

2. L'Ajuntament de Sueca, considera que el càlcul realitzat per aquesta Agència no ha sigut 
realitzat de la forma esperada per la norma, ja que la mateixa no limita les puntuacions a 
poder calcular en cada apartat de la fase d'oposició ni de la de concurs, sinó que concreta 
el valor final màxim que pot correspondre a cadascun d'aquests apartats. En el procés 
selectiu analitzat, es donaria compliment a la normativa efectuant per part del Tribunal una 
ponderació de les puntuacions obtingudes en la fase d'oposició i en la de concurs de mèrits, 
a fi d'ajustar les mateixes als límits respectius del 60% i 40%. 

3. No obstant l'anterior, la sentència analitzada per aquesta Agència en cas anàleg ha 
establert que “la facultat del Tribunal de puntuar als concurrents ni té ni pot tindre per objecte 
corregir les il·legalitats en què hagen incorregut les bases (al·legació de l'Ajuntament), entre 
altres coses, perquè en tal cas estaria no subjectant-se a aquestes, sinó modificant-les”. 

4. S'al·lega que no s'ha produït un supòsit de nul·litat radical de ple dret, aspecte amb el qual 
aquesta Agència no coincideix si bé cal ponderar si l'exercici de les facultats de revisió podria 
ser contrari a la bona fe, tant de l'Òrgan Tècnic de Selecció, com dels aspirants concurrents 
a la convocatòria, i el fet que el resultat final del procediment si no existira l'error de les bases 
no haguera sigut diferent conforme a les puntuacions atorgades. 

5. Sent cert l'anterior, també ho és el fet que una defectuosa redacció d'unes bases, contrària 
a la normativa aplicable, és una anomalia que ha de ser corregida. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions: 

Considerant que l'actuació descrita s'enquadra en un supòsit de nul·litat de ple de dret, si bé 
ponderant els límits de la revisió d'ofici en el present expedient, així com si l'exercici de les 
facultats de revisió podria ser contrari a la bona fe, tant de l'Òrgan Tècnic de Selecció, com 
dels aspirants concurrents a la convocatòria, i el fet que el resultat final del procediment si 
no existira l'error de les bases no haguera sigut diferent conforme a les puntuacions 
atorgades; es recomana a l'ajuntament que procedisca a dictar les instruccions internes 
necessàries, per a assegurar el compliment de la normativa administrativa per a la selecció 
de personal, mitjançant concurs oposició, i en particular que: 

“4. En qualsevol cas, la màxima puntuació que puga obtindre's en la fase de concurs no 
excedirà mai d'un 40% de la puntuació total del concurs oposició.” 

De manera que no es traslladen problemes interpretatius en l'execució de les 
convocatòries, i hagen de ser resolts pels Òrgans Tècnics de Selecció que es 
constituïsquen en l'entitat sobre una matèria de regulació reglada. 

Fase de Seguiment: Finalitzat, sense seguiment. 
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4.4.3. Denominació: Ajuntament de València. Irregularitats 
“Bonica Fest”. 

Expedient: 2021/G01_02/000018 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/va/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Irregularitats en el contracte de Serveis d'instal·lació d'infraestructures, 
personal i serveis necessaris per a la campanya de promoció comercial Bonica Fest 2019. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. No es van complir les condicions de l'oferta presentada per l'adjudicatari del Lot 3 del 
Contracte de servei d'estand en la plaça de l'Ajuntament per a la promoció, Espectacles i 
Produccions Artístiques Més, S.L en relació amb la contractació de 5 persones 
discapacitades. 

2. No van prestar serveis en l'estand de la plaça de l'Ajuntament per a la promoció tot el 
personal (10 treballadors) des del dia 9 de setembre al dia 13 tots dos inclusivament. 

3. No s'ha pogut acreditar el compliment de les condicions contemplades en el PPT de 
l'expedient en relació amb el disseny i creativitat, zona d'espai promocional i zona d'activitats, 
Lot 3, consistent en l'estand unificat, retolació de la marca “BONICA FEST 2019”, espais de 
magatzematge, zona d'espai promocional i zona d'activitats. No s'ha acreditat 
documentalment la grandària requerida de les lletres de 2,20 metres. 

4. No s'ha acreditat la quantitat per concepte del material promocional recollit en el PPT que 
almenys hauria d'ascendir a 19.000 unitats mínim del citat material. 

5. S'ha incomplit la normativa de facturació i les pròpies bases d'execució municipal sobre 
aquesta matèria. 

6. S'han evidenciat “errors” en l'acreditació documental de l'execució del contracte. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions: 

Que es dicten instruccions internes establint protocols d'actuació per a garantir el compliment 
íntegre de les obligacions contretes en la fase d'execució del contracte, així com la forma 
d'actuació en cas d'incompliment. Així mateix, s'haurà d'elaborar guia en el servei de comerç 
en la qual s'indiquen per a cada tipus de servei contractat com és la justificació o acreditació 
documental exigible per a acreditar el compliment íntegre de les obligacions dels Plecs de 
Prescripcions Tècniques i contractes formalitzats. 

Fase de Seguiment: Incompliment de recomanacions. 

 

 

 

https://www.antifraucv.es/va/resolucions-dinvestigacio-2022/
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4.4.4. Denominació: Generalitat Valenciana (Conselleria de 
Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència 
Climàtica i Transició Ecològica). Inacció de la 
administració competent davant irregularitats 
mediambientals en el Parc Natural Font Roja 

Expedient: 2020/G01_01/000293 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/va/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Existència de conductes contràries als principis i normes reguladores del medi 
ambient i urbanística (sobre vies pecuàries, patrimoni de la Generalitat Valenciana, 
ordenació del territori, impacte ambiental, responsabilitat mediambiental i subministrament 
elèctric en els immobles), en concret al Parc Natural Font Roja, en diferents parcel·les del 
municipi d'Ibi i Alcoi, sense que s'hagen dut a terme els corresponents procediments de 
restauració i/o sancionadors per part de l'entitat denunciada, com a administració competent. 

Després de la instrucció de l'oportú procediment d'investigació, en el qual es va efectuar el 
preceptiu tràmit d'audiència a l'administració denunciada, es conclou que, independentment 
de la unitat administrativa competent dins de la GVA, es constata inacció de l'administració 
competent (GVA) davant denúncia d'infraccions de la normativa sobre vies pecuàries, 
patrimoni de la Generalitat Valenciana, ordenació del territori, impacte ambiental, 
responsabilitat mediambiental i subministrament elèctric en determinats immobles del 
municipi d'Ibi (Alacant). 

Això sense perjudici del compromís assumit per l'entitat denunciada de dur a terme les 
actuacions oportunes per a la tramitació de les irregularitats denunciades en la corresponent 
acta/denuncia de l'agent mediambiental de 2016 en la qual es recullen els fets irregulars en 
matèria urbanística i mediambiental. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions: 

1a. Recomanació primera: en relació amb la inacció de l'òrgan competent de l'entitat 
denunciada per a tramitar una denúncia d'un agent mediambiental d'aquesta entitat [3/6 
mesos]: Es recomana dur a terme les inspeccions i la tramitació del procediment de 
restauració de la legalitat i/o sancionador oportú, respecte dels fets continguts en la citada 
acta/denuncia d'agent mediambiental de 2016. 

2a. Recomanació segona: en relació amb la falta de control de la tramitació de les denúncies 
[3 mesos pla d'implementació]: Es recomana que per part de l'entitat denunciada s'establisca 
un sistema de control i coordinació de la tramitació de les actes d'inspecció/denuncies que 
siguen tramitades pels agents mediambientals, així com de les denúncies que puguen rebre 
de tercers; així com una memòria anual de les denúncies rebudes, del seu estat de tramitació 
i, en el seu cas, del seu resultat, a l'efecte de la revisió de l'efectiva gestió, tramitació, el seu 
control i avaluació. 

Així mateix, es recomana que es cree i gestione un registre centralitzat de denúncies que 
tinguen entrada i la seua tramitació. 

Seguiment: En tràmit. 
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4.4.5. Denominació: Ajuntament de San Antonio de 
Benagéber. Comissió de serveis 

Expedient: 2020/G01_02/000014 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/va/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia la permanència d'un funcionari de la policia local de l'Ajuntament 
de San Antonio de Benagéber en règim de comissió de serveis en el lloc d'Inspector durant 
un període superior als dos anys que estableix com a termini màxim la normativa vigent. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Un funcionari va ocupar el lloc d'Inspector de la Policia Local de l'Ajuntament de San 
Antonio de Benagéber durant 9 anys en total, sent els períodes consecutius com a màxim 
de 2 anys de duració, excepte en la comissió de serveis concedida en data 1/08/2008 que 
va finalitzar el dia 8/09/2010, segons l'informe presentat pel citat Ajuntament. 

2. Un altre funcionari de l'Ajuntament de Requena, va ocupar el lloc d'Inspector de la Policia 
Local de l'Ajuntament de San Antonio de Benagéber durant 5 anys en total, sent els períodes 
consecutius com a màxim de 2 anys de duració. 

3. El període transcorregut entre les autoritzacions de les comissions de serveis a aquests 
funcionaris durant aqueixos nou i cinc anys respectivament, puc constituir un ús en frau de 
llei de la normativa aplicable a aquesta forma de provisió dels llocs de treball i que fixa el 
termini màxim en 2 anys per a romandre en comissió de serveis, en tindre com a objectiu 
interrompre l'ocupació de l'esmentat lloc pel mateix funcionari, quan ja s'és coneixedor que 
tornarà a ocupar-ho. 

4. L'Ajuntament de San Antonio de Benagéber va iniciar el dia 29/06/2021 un nou expedient 
per a cobrir el citat lloc d'inspector de la Policia Local, el qual es troba vacant, mitjançant una 
comissió de serveis. A l'espera de la finalització del citat expedient, consta que el funcionari 
candidat per a ocupar el lloc d'Inspector de la Policia Local en règim de comissió de serveis 
és novament un dels dos funcionaris. 

5. L'Ajuntament de San Antonio de Benagéber va elevar consulta a la DGAL en data 
6/10/2021, en la qual se sol·licita que es pronuncie sobre la procedència de concedir una 
nova comissió de serveis al citat funcionari. La DGAL ha comunicat que, en tractar-se d'un 
assumpte relatiu a la policia local, es va reexpedir la sol·licitud d'informe a l’AVSRE. 

6. L’AVSRE ha emés informe en el qual es conclou que la permanència màxima en comissió 
de serveis en un mateix lloc de treball és de dos anys i que, en qualsevol cas, cal considerar 
que el temps transcorregut entre diferents comissions de serveis no té l'efecte d'interrompre 
el còmput del termini total de dos anys, i que per a aquest, cal sumar tots dos períodes. 

7. Atès que el lloc d'inspector de la policia local de l'Ajuntament de Sant Antoni es troba 
vacant, no ha d'existir impediment legal per a procedir a la seua provisió reglamentària i 
cobertura definitiva, deixant d'acudir a la forma provisional i temporal que constitueix la 
comissió de serveis. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions: 
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1a. Recomanar a l'Ajuntament finalitzar l'expedient núm. 2089/2021 que està tramitant per 
a cobrir el lloc d'Inspector de la Policia Local mitjançant una comissió de serveis, el qual es 
troba vacant, sense elevar la proposta d'adjudicació al candidat presentat per ser la mateixa 
contrària a la normativa aplicable, conforme als fets i fonaments de dret descrits en el present 
informe. 

2a. Recomanar a l'Ajuntament que procedisca a la convocatòria del lloc d'Inspector de la 
Policia Local per a la seua provisió definitiva. 

3a. Concedir un termini de 3 mesos, a partir de la recepció de la resolució que pose final a 
la investigació, perquè l'Ajuntament comunique a aquesta Agència les actuacions realitzades 
en relació amb les recomanacions efectuades o de les causes que impedeixen el compliment 
d'aquesta. 

Seguiment: en tràmit 

4.4.6. Denominació: Ajuntament de València. Serveis xarxes 
socials teatres i biblioteques 

Expedient: 2020/G01_01/000378 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia pagaments irregulars en xarxes socials de teatres i biblioteques. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Pel que fa als contractes menors corresponents als serveis de comunicació i xarxes 
socials per a biblioteques municipals, la necessitat de la contractació dels serveis prestats 
és periòdica, recurrent i previsible, així com els serveis de comunicació de teatres TEM i 
Auditori LA MUTANT. 

2. En els contractes menors no es va calcular el valor estimat d'aquests. 

3. Irregularitats respecte a la facturació: es facturen tots els mesos la mateixa quantia amb 
independència dels serveis concrets prestats. 

4. Serveis prestats sense contracte recorrent a la via de l'encàrrec i al procediment 
d'enriquiment injust. 

5. Respecte a l'Expedient E/01905/191/2019 no s'acredita el compliment de l'Article 102 de 
la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions: 

1a. Planificació de la contractació del servei d'Acció Cultural. 

2a. Valoració de depuració de les possibles responsabilitats internes. 

3a. Proposta de millora futura en la tramitació, després de les deficiències detectades 
relatives a l'acreditació dels requisits normatius. 

Seguiment: Acceptació parcial de les recomanacions. 
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4.4.7. Denominació: Generalitat Valenciana (Conselleria de 
Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència 
Climàtica i Transició Ecològica) i Ajuntament d’Alcoi. 
Inacció de l’administració competent davant 
irregularitats mediambientals en Parc Natural Font Roja 
(Varies parcel·les Ibi-Alcoi). 

Expedient: 2020/G01_01/000323 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia inacció de les administracions competents, davant denúncies de 
presumptes infraccions a la normativa sobre responsabilitat mediambiental, ordenació del 
territori, urbanisme i paisatge, així com del sector elèctric, en la parcel·la 64 del polígon 4 
del Parc Natural Font Roja d'Alcoi (Alacant). 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. En relació amb la inacció de la GVA davant denúncies d'infraccions mediambientals, 
d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, així com del sector elèctric, es constata que 
amb independència de la unitat administrativa competent dins d'ella, no consta tramitació 
per part d'aquesta entitat, de procediments de restauració de la legalitat urbanística i/o 
procediments sancionadors, o bé que s'hagen iniciat i arxivat, en el seu cas, respecte de les 
infraccions urbanístiques recollides en els fets objecte de l'alerta; constatant-se, per tant la 
citada inacció d'aquesta administració competent. 

2. En relació amb l'existència d'una activitat de restauració/allotjament rural sense llicència i 
sense avaluació d'impacte ambiental 

 Es constata que s'ha dut a terme una activitat d'allotjament rural denominada “Hotel 
Rural Venda Sant Jordi”, així com la realització d'obres en aquest allotjament que es 
troba en la parcel·la de referència, sense les corresponents llicències i 
autoritzacions. 

En relació amb aquestes obres i activitats que no compten amb la preceptiva llicència 
municipal, es constata inacció de la corporació municipal competent, sense que 
conste que s'hagen tramitat expedients de restauració de la legalitat en relació amb 
les activitats, ni sancionadors en relació amb les obres i activitats; això, sense 
perjudici de les actuacions que indica la corporació que està duent a terme, després 
de la iniciació del present expedient de l’AVAF. 

 Es constata que s'ha incomplit la normativa autonòmica d'allotjaments rurals, sense 
que conste, l'activitat hotelera ‘Hotel rural Venda Sant Jordi’ en el registre preceptiu 
a tal fi. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions: 

Recomanacions dirigides a la GVA: 

1a. En relació amb la seua inacció davant denúncies d'infraccions mediambientals, 
d'ordenació del territori, urbanisme i paisatge, així com del sector elèctric [3/6 mesos]: 
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Es recomana que duga a terme les actuacions d'inspecció addicionals oportunes, així 
com la tramitació del procediment de restauració de la legalitat i/o sancionador oportú, 
respecte dels fets continguts en les citades denuncies/actes d'inspecció d'agent 
mediambiental. Això, sense perjudici de les actuacions que indica que ja ha iniciat. 

2a. Així mateix, es recomana que es remeten les actes d'inspecció/denuncies de 
referència a les administracions, conselleries, direccions o serveis, que es consideren 
competents sobre cadascun dels fets continguts en la denúncia i que indica en les 
seues al·legacions, duent-se a terme el seguiment oportú. 

3a. En relació amb la falta de control de la tramitació de les denúncies [3 mesos]: es 
recomana que s'establisca un sistema de control i coordinació de la tramitació de les 
actes d'inspecció/denuncies que siguen tramitades pels agents mediambientals, així 
com de les denúncies que puguen rebre de tercers. Així mateix, es recomana que es 
realitze un control/memòria anual de la gestió realitzada en relació amb les denúncies 
en la matèria. 

4a. En relació amb l'existència d'una activitat de restauració/allotjament rural 
incomplint la normativa d'allotjaments rurals, ni constar en el registre preceptiu a tal fi 
[1 mes]: es recomana que es pose en coneixement de la unitat competent en la gestió 
d'aquest Registre, els citats fets, a l'efecte de tramitar l'oportú procediment de 
regularització i/o sancionador corresponent, conforme a la normativa aplicable. 

Recomanacions dirigides a la corporació municipal en relació amb l'existència d'una activitat 
de restauració/allotjament rural sense llicència i sense avaluació d'impacte ambiental [3/6 
mesos]: es recomana que duga a terme les actuacions d'inspecció addicionals oportunes, 
als efectes tramitar els corresponents procediments de restauració de la legalitat i/o 
sancionador oportuns respecte d'aquestes activitats i/o obres. 

Una vegada dut a terme l'oportú procediment d'anàlisi de les obres realitzades sense 
llicència, en cas de caducitat de l'acció per a exigir la restauració de la legalitat al tercer, 
hauran de depurar-se les responsabilitats que si escau procedisca, respecte dels funcionaris 
i responsables polítics, per tal fet. 

Seguiment: En tràmit. 

4.4.8. Denominació: Ajuntament de Xàbia. Denúncia sobre 
llicències de locals d’oci. 

Expedient: 83/2019 [2020/G01_01/000163] 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Actuacions relacionades amb la concessió de llicències a locals situats en la 
zona de l'Arenal en el municipi de Xàbia que presumptament estarien funcionant sense 
llicències/autoritzacions municipals i autonòmiques, així com sense autoritzacions/permisos 
del Departament de Costes (Ministeri Foment). 
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S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Els expedients analitzats corresponen a 7 locals comercials situats a la platja de l'arenal 
de Xàbia. En tots ells consta l'advertiment exprés per part dels tècnics municipals de la 
necessitat d'autorització sectorial per situar-se en zona de servitud de costes. En els 
expedients d'alguns locals s’aporta el justificant de la seua sol·licitud davant la Conselleria 
Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat o el seu arxiu per desistiment de la seua 
petició. 

2. En els expedients dels 7 locals s'incorporen informes tècnics municipals i actes d'inspecció 
en els quals s'apunta a deficiències a esmenar. Es constata que aquests establiments ja es 
trobaven oberts al públic, com s'indica en informes emesos, almenys des d'agost de 2018 
assenyalant que mancaven de llicència i indicant l'existència d'infracció greu a tenor del que 
es preveu en la normativa aplicable, per utilitzar mitjans sonors sense autorització i realitzar 
la seua activitat sense llicència per a activitat. 

3. Els informes emesos pels tècnics municipals apunten a deficiències que a vegades 
incideixen en matèria de seguretat i sistemes d'evacuació, per la qual cosa mancar de 
llicència municipal comportava una infracció greu que havia de ser atesa de manera 
immediata en trobar-se oberts al públic i afectar la seguretat de la ciutadania. 

4. En algun dels expedients, des del tràmit d'audiència amb el requeriment de documentació 
prèvia a la caducitat, fins a l'adopció de la mesura provisional de tancament per Decret de 
l'alcaldia transcorre més d'1 any. Durant aquest període els establiments romanen oberts al 
públic. 

No obstant això, l'aplicació de la mesura de clausura provisional dels locals i cessament 
d'activitat per mancar d'autorització, segons consta, s'adopten per a tots els locals, en el 
mateix període de temps (Decrets de 13 de setembre a 28 d'octubre), després de la 
temperada estival, trobant-se els locals oberts en l'època de màxima afluència de públic amb 
el consegüent risc per a la seguretat que això implica. 

5. No constava que per part de l'administració local es donara compliment efectiu de les 
mesures provisionals decretades, comportant una falta de diligència deguda en la tramitació 
i resolució dels expedients administratius estant obligada l'administració a observar la 
deguda celeritat i diligència en la resolució d'assumptes, màximament en tractar-se de locals 
amb gran afluència de públic sense garantir mesures de seguretat, salubritat i evacuació. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions: 

Recomanacions dirigides a l'Ajuntament de Xàbia: 

Amb relació amb els locals situats en la zona de l'arenal en el municipi de Xàbia, que es 
procedisca per part de l'Ajuntament a aplicar les mesures que, respectivament per a 
cadascun dels establiments, consta en els Decrets de l'Alcaldia dictats que se citen: Decret 
núm.2021-1932, de 13/09/21; Decret núm.2021-1934, de 14/09/21; Decret núm.2021-1932, 
de 21/09/21; Decret núm.2021-1988, de 22/09/21; Decret núm.2021-2024, de 24/09/21; 
Decret núm.2021-2035, de 28/10/21 i Decret núm.2021-1989, de 28/10/21, així com totes 
aquelles que siguen necessàries per a la seua efectiva observança. 
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Recomanacions dirigides a la Conselleria de Justícia, Interior i Administració Pública: 

Que finalitze els expedients sancionadors, en el sentit que procedisca, que ha manifestat 
que es trobaven en tramitació respecte als locals situats en la zona de l'arenal en el municipi 
de Xàbia per les diferents infraccions comeses i comunicades, en tractar-se de locals oberts 
al públic sense l’oportuna llicència municipal i sense disposar l'autorització preceptiva 
sectorial de costes, a més de les greus deficiències en matèria de seguretat detectades 
segons consta acreditat en la investigació realitzada. 

Seguiment: Finalitzat amb compliment. 

4.4.9. Denominació: Ajuntament de València. Irregularitats 
gestió vivendes atenció integral famílies de protecció 
internacional 

Expedient: 2020/G01_01/000332 (2.163/2019) 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia despeses realitzades amb motiu del servei d'atenció integral de 
familiar de protecció internacional sense haver-se respectat el procediment legalment 
establert en matèria de contractació. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. No es va arribar a atorgar la subvenció nominativa els documents de la qual s'inclouen en 
l'expedient identificat amb el número e-02250-2018-000336-00. 

2. Sense cobertura jurídica contractual recorrent al procediment d'enriquiment injust, s'han 
estat realitzant pagaments a una Fundació pels diferents conceptes, que consten en els 
certificats de secretari municipal i Tresoreria, un total de 912.352,96€ corresponents a les 
anualitats 2018-2019, 2020 i 2021. 

3. Informe de la Intervenció d'omissió, l'encàrrec s'ha realitzat prescindint totalment del 
procediment legalment establert. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions: 

1a. Planificació de la contractació del servei de cooperació al desenvolupament i migració. 
2a. Valoració de depuració de responsabilitats internes. 

Seguiment: Acceptació parcial de les recomanacions. 

4.4.10. Denominació: Diputació d’Alacant. Conflicte interès 
diputat d’esports 

Expedient: 2021/G01_02/000029 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacion-2022/ 

Descripció: Es denuncia la vulneració dels art 23 i 24 de la LRJAP al no abstindre's en 
l'expedient de subvencions pel qual se li va atorgar al club de futbol La Nucia per part de la 
Diputació d'Alacant una subvenció. 
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S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. El diputat delegat d'Esports té una vinculació directa amb el club de futbol de La Nucia, 
no sols per ser l'alcalde del municipi de La Nucia des de fa més de 20 anys, sinó perquè és 
el metge de l'equip de futbol de la localitat des de la temperada 2017/18 (relació professional) 
i el seu cònjuge i cunyat formen part de la directiva del club com a vocal i tresorer 
respectivament. 

A més, el vicepresident del club de futbol des de 2019 ha sigut regidor d'Esports de 
l'Ajuntament de La Nucia. 

Durant el període en què va ser diputat delegat d'Esports de la Diputació Provincial d'Alacant 
va concedir per decret una subvenció, la que correspon a l'anualitat 2020, a l'equip de futbol 
de La Nucia al qual li unia i uneix una vinculació personal i professional estant incurs en una 
situació de conflicte d’interès. 

Així mateix, el llavors diputat d'esports va participar com a president de la comissió de 
valoració que va aprovar l'informe de distribució de les ajudes. 

El diputat d'Esports hauria d'haver cursat la sol·licitud d'abstenció corresponent ja que en el 
cas present concorren circumstàncies legals per a això. 

2. El diputat, que té reconeguda la dedicació exclusiva en la Diputació Provincial d'Alacant 
des de 2019, no consta que s'haja formulat declaració sobre causes de possible 
incompatibilitat i sobre qualsevol activitat que li puga proporcionar ingressos econòmics com 
succeeix en aquest cas. 

3. La Diputació Provincial d'Alacant no disposa d'un protocol per a previndre els conflictes 
d’interès en els procediments de concessió de subvencions. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions: 

1a. Que s'inicie expedient per a valorar les possibles responsabilitats existents, si escau, per 
no haver-se abstingut el diputat en el procediment relatiu a la concessió d'ajudes 
econòmiques als Clubs de Futbol masculins i femenins no professionals de la província 
d'Alacant, per la seua participació en competicions federades de caràcter oficial 
corresponents a la temperada esportiva 2019/2020, anualitat 2020 tenint en compte el que 
es disposa en l'article 23.5 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector 
Públic: “La no abstenció en els casos en què concórrega alguna”. 

2a. Que s'elabore per part de la Diputació Provincial d'Alacant un protocol per a previndre 
els conflictes d'interés en els procediments de concessió de subvencions. 

Seguiment: Incompliment de les recomanacions. 

4.4.11. Denominació: Ajuntament de València. Irregularitats 
contractes de vigilància escoles infantils 

Expedient: 2021/G01_02/000012 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacion-2022/ 

Descripció: Es denuncia irregularitats per a la prestació del servei de seguretat de l'Escola 
Infantil diputada Clara Campoamor i l'Escola Infantil Masarrochos. 
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S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Respecte als serveis de vigilància de les obres de construcció de l'escola Infantil 
Masarrochos per Decret de la Regidora d'Educació, de 4 de novembre de 2016, es va 
comunicar a l'empresa encarregada de la seguretat que a la finalització del contracte menor, 
continués prestant els mateixos serveis i es va estar pagant per l'Ajuntament de València, 
sense cobertura contractual, des de novembre de 2016 fins al 15 de març de 2018 per un 
import total de 100.797,84€, recorrent al procediment d'enriquiment injust. 

2. Respecte als serveis de vigilància de les obres de construcció de l'escola infantil diputada 
Clara Campoamor per Decret de la Regidora d'Educació, de 16 de juny de 2016, es va 
comunicar a l'empresa encarregada de la seguretat a la finalització del contracte menor, que 
continués prestant els mateixos serveis i es va estar pagant per l'Ajuntament de València 
sense cobertura contractual des de juny de 2016 fins al 30 de desembre de 2020 per un 
import total de 348.876,01€ recorrent al procediment de l'enriquiment injust. 

3. En els serveis de vigilància de les obres de construcció de l'escola infantil diputada Clara 
Campoamor es va incrementar al novembre de 2018 el preu/hora de tals serveis sense que 
conste cap explicació sobre tal increment, ni informe sobre l'adequació al valor de mercat. 

El preu hora de vigilància segons factures presentades per la mercantil prestadora des de 
novembre de 2018 va passar a ser de 13€ a 16,09€, increment percentual del 23,76% sense 
justificació acreditada. 

4. Malgrat l'indicat pel sotssecretari General en el seu informe, de 3 d'agost de 2018, que es 
va incorporar a l'informe provisional d'Investigació i l’assenyalat per l'Interventor General 
respecte a les responsabilitats en les quals s'haja pogut incórrer, no es va posar fi a la 
situació ni consta que s'haja incoat cap procediment per a determinar les responsabilitats 
corresponents, no obstant això, el coneixement dels responsables. 

5. Inconcreció de l'informe del Servei d'Educació, de data 26 de novembre de 2021, respecte 
al cessament de prestació de serveis de vigilància de les obres de construcció de l'escola 
infantil Diputada Clara Campoamor per l'empresa en data 31 de desembre de 2020. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions: 

1a. Instar l'Ajuntament de València, que procedisca a la revisió d'ofici dels actes incursos en 
causa de nul·litat de ple dret. 

2a. Adequada planificació de la contractació del servei d'Educació. 

3a. Tramitació d'expedients interns de depuració de responsabilitats. 

Seguiment: Acceptació parcial de les recomanacions. 

4.4.12. Denominació: Ajuntament de Castelló de Rugat. 
Contractació administrativa i ocupació del domini 
públic 

Expedient: 2020/G01_02/000313 – 166/2019 (acumulat amb 2021/G01_02/0000116). 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacion-2022/ 
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Descripció: Es denuncia l'existència de conductes contràries als principis i normes 
reguladores relatives a la contractació administrativa i d'ocupació del domini públic 
esdevingudes a l'Ajuntament de Castelló de Rugat (València). 

S'ha verificat en la fase d'investigació que:1. En relació amb l'expedient de contractació del 
servei de Bar-Restaurant “l’Almud” situat en el poliesportiu municipal: 

- El cànon a satisfer per la mercantil durant el període de vigència del contracte ascendeix 
a 10.000,00 euros, IVA no inclòs. Això fa un total de 35.000,00 euros durant els tres anys 
i mig de duració del contracte, import que no ha sigut abonat per part del concessionari a 
l'Ajuntament. 

- No consta que l'Ajuntament haja efectuat cap reclamació per al pagament dels cànons 
deguts des de l'acord de la JGL de 18/12/2019 ni que haja imposat cap penalitat a la 
mercantil per incompliment del contracte. 

2. En relació amb l'expedient de tramitació de la sol·licitud de llicència efectuada mitjançant 
Instància General núm. 3110, el 2/10/2019 per a la celebració d'un esdeveniment en data 
9/10/2019 per part de la mercantil adjudicatària del servei de Bar-Restaurant “l’Almud” situat 
en el poliesportiu municipal: 

- Per part de la Secretària-interventora es va emetre informe desfavorable referent a la 
llicència. 

- En la documentació traslladada a l’AVAF no existeix constància de la celebració efectiva 
de l'esdeveniment. 

- La mercantil adjudicatària. no ha contestat als requeriments efectuats per l’AVAF en els 
quals se li sol·licita que informe per escrit si finalment es va procedir a celebrar 
l'esdeveniment i si es va concedir prèviament la llicència sol·licitada per a això. 

- En el període concedit per a la presentació d'al·legacions s'ha presentat per l'Ajuntament 
documentació acreditativa de l'inici d'un expedient sancionador per la infracció 
administrativa d'ocupació de la via pública i realització d'activitat sense l'autorització 
prèvia corresponent. 

3. En relació amb la tramitació de l'expedient de contractació de concessió del servei 
d'explotació del Bar-Restaurant “l’Almud” situat en el poliesportiu municipal, adjudicat 
mitjançant Resolució d'Alcaldia de data 29 de juny de 2020: 

- En els PCAP que regeixen el contracte s'estableix que la forma d'adjudicació del 
contracte serà el procediment obert simplificat. Aquest procediment està reservat en la 
Llei 9/2017 únicament per als contractes d'obres, serveis i subministraments que, a més 
complisquen uns determinats requisits. Aquesta qüestió ve establida en l'article 159.1 de 
la Llei i per tant no és aplicable al tipus de contractes de concessió de serveis, com és el 
cas del present expedient. 

- D'altra banda, per part de l'alcalde s'ha indicat en l'escrit d'al·legacions que es va 
remetre per error documentació relativa al procediment de contractació que no era la 
corresponent i que induïa a error en el tipus de contracte, havent-se remés de nou els 
documents relatius als plecs de contractació, la resolució d'adjudicació i la notificació a 
l'adjudicatari. Després de l'anàlisi d'aquests documents i de l'informe pericial emés pel 
servei d'informàtica de l’AVAF de 16/02/22, s'ha constatat que els documents presentats 
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en la fase d'al·legacions a l'informe provisional són falsos, que es tracta d'una manipulació 
documental que ha derivat en documents sense signatura, amb CSV que no els 
corresponen i que per tant manquen de validesa al no garantir la seua integritat, la seua 
autoria i pretendre ser una còpia alterada d'un altre document públic. 

Per tant, s'ha manipulat els documents originals amb la finalitat de fer creure als 
funcionaris de l’AVAF que s'havia tramitat un contracte de serveis i no de concessió 
de serveis. Aquesta presumpta falsificació d'un document públic pot tipificar-se com un 
delicte recollit en l'article 390 del vigent Codi Penal. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions a l'Ajuntament: 

1a. Que s'efectue la reclamació del pagament dels cànons deguts per la mercantil 
contractista del servei de Bar-Restaurant “l’Almud” situat en el poliesportiu municipal. 

2a. Que continue l'expedient sancionador iniciat mitjançant acord de la Junta de Govern 
Local de 17 de juny de 2020 per la infracció administrativa d'ocupació de la via pública i 
realització d'activitat sense l’oportuna autorització contra la mateixa mercantil. 

3a. En relació a l'expedient de contractació de concessió del servei d'explotació del Bar-
Restaurant “l’Almud” situat en el poliesportiu municipal, adjudicat mitjançant Resolució 
d'Alcaldia de data 29 de juny de 2020, procedir a iniciar la revisió d'ofici de l'acte d'adjudicació 
del procediment obert simplificat, això per existir una possible causa de nul·litat en haver-se 
utilitzat un procediment de contractació que no està permés per la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic, per als contractes de concessió de serveis. 

4a. Que efectue la reclamació del pagament dels cànons reportats fins hui a l'adjudicatari 
del contracte mitjançant Resolució d'Alcaldia de data 29 de juny de 2020 per ser contractista 
del servei de Bar-Restaurant “l’Almud” situat en el poliesportiu municipal. 

En relació amb els documents remesos al costat de les al·legacions efectuades per 
l'Ajuntament en data 17/12/2021, en els quals s'aprecia una falsedat documental i, per 
tant, una presumpta existència de conductes o fets que pogueren ser constitutius de 
delicte, de conformitat amb el que s'estableix en l'article 5 de la Llei 11/2016, de 28 de 
novembre, procedir a remetre la documentació acreditativa dels fets obrant en 
l'expedient al Jutjat d'instrucció que corresponga. 

Seguiment: En tràmit. 

4.4.13. Denominació: Ajuntament de Cortes de Pallás. Creació 
de lloc de treball ad hoc per a exregidor. 

Expedient: 2022/G01_02/000298 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia la possible existència de possibles irregularitats comeses en 
relació amb l'execució i desenvolupament d'un procediment selectiu de personal a 
l'Ajuntament de Cortes de Pallars. 
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S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Les bases del procés selectiu (pàgina 3) no han sigut tramitades de manera electrònica, 
mentre que altres documents de l'expedient sí ho han sigut. No s'aporta justificació que 
acredite aquesta diferència de tractament. 

2. En les bases es valora com a mèrit, entre altres, el fet d'estar empadronat en el propi 
municipi. Quant a la possibilitat de valorar en el barem de mèrits la condició d'empadronat 
del municipi, són nombroses les sentències que es pronuncien declarant nul·la la seua 
utilització, per la qual cosa s'estaria davant un vici de nul·litat de ple dret del procediment. 

3. En les bases s'exigeixen una sèrie de titulacions “obligatòries” (pàg. 5), resultant que els 
anteriors títols són perfectament coincidents amb els aportats per l'aspirant. Titulacions 
obligatòries que contenen cursos específics no relacionats amb les funcions del lloc, 
evidenciant una possible desviació de poder. 

4. En la pàgina 8 es localitza la sol·licitud de participació en el procés selectiu, de data 14 
de juliol de 2020. No consten segells oficials de registre d'entrada. 

5. En la pàgina 60 consta Informe-proposta de contractació de personal, signat per 
l'alcaldessa-delegada, de 5 d'agost de 2020, pel qual es proposa la creació del lloc de gestor 
de Contractació, grup A1, de caràcter laboral temporal, a jornada completa. Aquesta creació 
s'efectua després de l'execució de la pròpia convocatòria, i amb una justificació que pot 
considerar-se mancada de motivació. 

6. En la pàgina 63 s'inclou còpia del contracte de treball signat, sent el mateix un contracte 
laboral temporal per obra o servei, amb una duració establida des de 06-08-20 fins a “fi 
servei”, sense determinar-se de manera concreta els serveis ni el termini de duració. Cobreix 
funcions estructurals i recurrents, pròpies del personal estatutari, havent de procedir, si 
escau, a la convocatòria i provisió definitiva pels mecanismes que la llei preveu, complint 
amb els principis d'igualtat, mèrit i capacitat, com a garantia de la imparcialitat de l'exercici 
de les funcions. 

Quant a les responsabilitats dels alcaldes, per una actuació fraudulenta i irregular de 
l'Administració, tant per l'actuació inicial com posteriorment per estar consentint aqueixa 
actuació, o per la seua inactivitat, hauria d'instruir-se expedients per a depurar possibles 
responsabilitats a les autoritats i funcionaris. 

Resultat: Es finalitza l'expedient recomanant: 

1a. Instar la revisió d'ofici expedient de contractació de personal per a la gestió d'expedients 
de contractació, pel qual es va incorporar com a personal empleat públic després d'aquest 
procés, donades les irregularitats i vicis de nul·litat de ple de dret detectats en la tramitació 
d'aquest. 

2a. Procedir a la pública convocatòria per a la cobertura definitiva del lloc de “Gestor de 
Contractació, A1”, en haver-se constatat que les seues funcions corresponen amb les 
pròpies del personal estatutari i amb caràcter permanent i estructural. Havent realitzat una 
contractació mitjançant un contracte temporal per obra o servei determinat, en frau de llei. 

3a. Procedir a instruir expedients per a valorar l'exigència de possibles responsabilitats de 
les autoritats i personal que hagueren consentit la contractació laboral fraudulenta. 
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Seguiment: Revocació de la resolució final d'investigació per absència de tràmit d'audiència 
a la implicada. Inici de nou expedient amb convalidació d'actes investigació 4.4.71 

4.4.14. Denominació: Generalitat Valenciana (Conselleria d’ 
Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència 
Climàtica i Transició Ecològica) i Ajuntament d’Ibi. 
Inacció davant irregularitats sobre l’ordenació del 
territori, urbanisme i paisatge, patrimoni i control 
ambiental d’activitats, a les parcel·les 103, 109, 110, 
9022 i 9023 del polígon 10 d’Ibi 

Expedient: 2020/G01_01/000330 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacion-2022/ 

Descripció: Es denuncia la inacció de les administracions competents davant denúncies 
sobre presumptes infraccions a la normativa sobre l'ordenació del territori, urbanisme i 
paisatge, patrimoni de la Generalitat Valenciana i control ambiental d'activitats, en les 
parcel·les 103, 109, 110, 9022 i 9023 del polígon 10 en el municipi d'Ibi. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

Han existit irregularitats en les parcel·les de referència, així com en confrontants; consistents 
en la Inacció de les administracions competents, davant l'ocupació il·legal i falta de partió de 
la via pecuària “Corriol de Peroca” (Ibi – Alacant), de domini públic titularitat de la GVA 
(parcel·les 9022 i 9023 del polígon 10 d'Ibi); així com respecte a l'incompliment de la DIC 
92/11 per a activitat de Centre Agropecuari, Alberg Rural i usos complementar-los Finca 
Daroca (Ibi – Alacant), en estendre's les obres i usos més enllà dels autoritzats i dels 
immobles objecte de la DES. 

Resultat: Es finalitza l'expedient recomanant: 

Recomanacions dirigides a GVA 

1a. Que en el termini màxim de 6 mesos, procedisca a informar sobre la tramitació de la 
partió formal de la via pecuària Corriol de Peroca; sobre la tramitació del procediment de 
restauració de la legalitat i posterior sancionador oportú; així com que procedisca a l'alta del 
corriol en l'inventari de béns immobles de domini públic de la GVA. 

2a. Que en el termini de 3 mesos, present un pla d'implementació respecte a l'establiment 
d'un sistema de control i coordinació de la tramitació de les actes d'inspecció/denuncies que 
siguen tramitades pels agents mediambientals, així com de les denúncies que puguen rebre 
de tercers; així com una memòria anual de les denúncies rebudes, del seu estat de tramitació 
i, en el seu cas, del seu resultat, a l'efecte de la revisió de l'efectiva gestió, tramitació, el seu 
control i avaluació. Així mateix, es recomana que es cree i gestione un registre centralitzat 
de denúncies que tinguen entrada i la seua tramitació. 
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Recomanacions dirigides a l'Ajuntament d'Ibi 

Que en el termini màxim de 6 mesos, procedisca a informar sobre l'estat de tramitació dels 
oportuns procediments de restauració de la legalitat i posterior sancionador oportú, en les 
parcel·les objecte de la denúncia. 

Seguiment: En tràmit. 

4.4.15. Denominació: Ajuntament de Paterna, Gestió i Servicis 
de Paterna, SLU i Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana. Acomiadaments i nomenaments obtinguts 
beneficis no justificats. 

Expedient: Principal 169/2018 (2020/G01_01/000212). 
Acumulats: 24/20182020/G01_01/000196), 67/2019 (2020/G01_01/000180) i  135/2020 
(2020/G01_01/000135) 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacion-2022/ 

Descripció:  

Es denuncia els següents fets: 

1. Sobre acomiadaments i contractacions de personal en una empresa pública, donant lloc 
a la incoació de l'expedient 24/2018 (2020/G01_01/000196). 

2. Sobre promoció en la carrera professional i assegurament de drets econòmics 
presumptament irregulars concedits a determinats treballadors d'una empresa pública, 
donant lloc a la incoació de l'expedient 169/2018 (2020/G01_01/000212). 

3. Sobre absències reiterades d'un empleat públic en el seu lloc de treball en una empresa 
pública i la promoció del mateix a un lloc de superior categoria presumptament informada 
fraudulentament, donant lloc a la incoació de l'expedient 67/2019 (2020/G01_01/000180). 

Dels fets esdevinguts en els expedients s'observa una correlació entre els fets produïts en 
les mercantils Gestió i Serveis de Paterna, SLU i Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana. 
Per això, es considera necessari veure els expedients de manera conjunta. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1.- En relació amb les actuacions dutes a terme durant la gestió de la mercantil GESPA SLU: 

 El 17 d'agost i el 4 de novembre de 2015, respectivament, s'acorda l'acomiadament 
del director de Recursos Humans i Qualitat i del director d'Explotació de Serveis i 
adjunt a Gerència recollint la necessitat d'amortitzar els llocs sense justificar les 
raons productives i organitzatives que motiven els acomiadaments. 
El cost dels acomiadaments va ascendir a 78.578,95 euros. 
Entre gener i febrer de 2016, es contracten tres persones per als llocs de director de 
Recursos Humans, director de Serveis i Gerent de Màrqueting i Adjunt a Gerència, 
sense justificació de la seua necessitat. 
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 Respecte als processos selectius de director de Recursos Humans, director de 
Serveis i director de màrqueting adjunt a Gerència: 

• Inexistència de motivació de la contractació. 
• Incompliment de la disposició addicional primera del TREBEP. 
• Inexistència de termini de presentació de sol·licituds de participació. 
• Falta de motivació en la selecció. 

 Consolidació dels llocs directius: El 23 de setembre de 2016, el Consell 
d'Administració de GESPA aprova la proposta de nomenament dels directius sense 
obtindre la majoria absoluta exigida pels estatuts de l'entitat. Aquesta majoria 
s'hauria obtingut amb 6 vots a favor. 

 Acomiadament de gerent i nomenament d'un nou gerent: El 10 de juliol de 2019 se 
cessa l'anterior gerent i es nomena a un nou. 

Tant el cessament com el nomenament es realitzen sense cap mena de motivació 
sobre aquest tema. El nomenament de l'actual gerent es realitza sense seguir el 
procediment establert per als nomenaments mitjançant lliure designació en 
contractes d'alta direcció. 

L'acomiadament suposa per a les arques de l'empresa municipal un 
desemborsament de 42.171,98 euros. 

2.- En relació amb les actuacions dutes a terme durant la gestió de la mercantil FGV: 

 Increments salarials sense informe preceptiu de la Conselleria que tinga assignades 
les competències en matèria d'hisenda. 

 Nomenaments sense procediment ni motivació. 

 El lloc de director de gabinet vacant: S'ha acreditat que l'any 2016 es crea el lloc de 
director de Gabinet. El 3 de juny de 2019 el gerent d'FGV adscriu al lloc de director 
de Gabinet, produint un excés del número màxim de personal directiu permés. 

Resultat: Es finalitza l'expedient recomanant: 

En relació amb Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana: 

 Elaboració d'un programa de compliance (compliment normatiu) i nomenament previ 
els tràmits legals que procedisquen d'un compliance officer (responsable de 
compliment). 

 Elaboració d'instruccions de bones pràctiques en els processos selectius i provisions 
de llocs de treball. 

 Elaboració d'unes instruccions o normativa que regule els supòsits objectius per a 
eximir del control horari. 

 Adequació del número de lloc de personal directiu a la normativa vigent. 

En relació amb Gestió i Serveis de Paterna, SLU (GESPA) 

 Elaboració d'instruccions de bones pràctiques en els processos selectius i provisions 
de llocs de treball. 
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 Elaboració d'un programa de compliance (compliment normatiu) i nomenament previ 
els tràmits legals que procedisquen d'un compliance officer (responsable de 
compliment). 

 Modificació dels contractes d'alta direcció. 
 Modificació de la redacció de l'article 15 dels Estatuts de la Societat per a aclarir el 

concepte de majoria absoluta. 

Fase de Seguiment: Finalitzada la fase de seguiment amb incompliment de la mercantil 
Gestió i Serveis de Paterna, SLU. 

4.4.16. Denominació: Ajuntament de Massamagrell. Servici de 
Transport Urbà 

Expedient: 2021/G01_02/000027 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia finalització de la concessió del transport urbà del municipi de 
Massamagrell sense la licitació d'aquesta en el moment de la seua finalització. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Irregularitats en relació amb el contracte de gestió del servei públic de transport col·lectiu 
de viatgers de Massamagrell mitjançant la modalitat de concessió, identificat amb el núm. 
d'expedient 68/2007. 

2. No ha existit relació contractual conforme a la legislació vigent entre l'Ajuntament de 
Massamagrell i la mercantil prestadora del servei de transport públic de viatgers en el terme 
municipal, des de la finalització del contracte en data 31 de desembre de 2011, puix que la 
pròrroga de 2012 ha d'entendre's afectada per causa de nul·litat de ple de dret, i 
posteriorment es va acordar la continuïtat del servei des de 2013. 

No es va produir activitat administrativa documentada a fi de licitar una nova contractació 
fins a febrer de 2016 (expedient 239/2016) finalitzant aquesta activitat al desembre de 2018. 

Tampoc es va realitzar cap acte conduent a la licitació del contracte de transport públic de 
viatgers en el terme municipal de Massamagrell des de desembre de 2018 fins a l'inici de la 
investigació de l’AVAF. 

3. S'ha estat pagant sense contracte ni cobertura contractual entre 1 de gener de 2012 i el 
31 de desembre de 2021 un total d'1.035.553,94€. 

4. Està acreditat que des de gener de 2012 fins almenys desembre de 2021 s'han estat 
abonant uns serveis sense cobertura contractual, amb diversos advertiments i observacions 
realitzades per l'òrgan de control intern conforme s'ha documentat, però sense constar 
objecció en l'exercici de la funció interventora. 

5. Tant el contracte de 2008 (expedient 68/2007) com l'expedient 239/2016 estan qualificats 
com a contractes de serveis i no de concessió de serveis. 

6. No s'ha donat resposta a la sol·licitud de revisió d'ofici presentada per registre d'entrada 
a l'ajuntament. 

https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/
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Resultat: Es finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions: 

1a. Que s'inste el procediment de revisió d'ofici de l'execució de la prestació de serveis de 
transport públic de viatgers sense contracte tramitat conforme a les normes de contractació 
administrativa, factures abonades des d'1 de gener de 2012. 

2a. Que es valore l'existència de possibles responsabilitats dels càrrecs electes i del 
personal funcionari responsables de l'impuls de la tramitació de la contractació del servei de 
transport públic de viatgers, així com es valore, si escau, l'obertura dels expedients que 
procedisquen. 

3a. Que es documente per escrit totes les activitats que es duguen a terme en l'ordenació 
d'un procediment, siga com en el cas present de contractació, o de qualsevol altre tipus. 

4a. Que es continue amb el procediment iniciat identificat amb el número d'expedient 
1977/2021 contracte de servei públic municipal de transport urbà col·lectiu de viatgers a 
Massamagrell. 

5a. Que s'elabore un pla anual de contractació a l'Ajuntament de Massamagrell per a evitar 
situacions com el present cas de prestació de serveis sense cobertura contractual, amb 
l'agreujant de mantindre la situació durant un període prolongat de temps 

Seguiment: Acceptació parcial de les recomanacions. 

4.4.17. Denominació: Ajuntament de Benidorm. Filtració de 
respostes en el procediment de provisió en propietat de 
20 places d’agent de la policia local 

Expedient: 2020/G01_01/000363 (121/2018). 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia la presumpta filtració de respostes a les preguntes d'un exercici 
en el si del procediment de provisió en propietat de 20 places d'agent de la policia local de 
l'Ajuntament de Benidorm. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Ha quedat provat per Sentència ferma que “(..) Abans que se celebrara l'examen, en una 
forma que no ha pogut establir-se de manera indubtable, l'opositor xxxx, va accedir al 
contingut de les respostes correctes fent ús de les mateixes durant el desenvolupament de 
l'examen. (…)” 

Pot consultar-se la sentència en el següent enllaç: 
https://www.poderjudicial.es/search/an/opendocument/81e1dd709a8d0acca0a8778d75e36
f0d/20220620 

2. Ha d'iniciar-se el corresponent procediment d'informació i actuacions prèvies per a 
dilucidar les responsabilitats disciplinàries, que en el seu cas puguen existir, tant del membre 
o membres del tribunal de selecció que van cometre o van consentir els fets, com en el seu 
cas d'aquells tercers que van poder intervindre en aquests. 

3. Ha d'iniciar-se el procediment administratiu sancionador contra el funcionari, i aspirant en 
aquest procés selectiu, que va tindre accés a l'examen i a les seues respostes, fet provat en 

https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/
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sentència, i en conseqüència es va valdre d'això per a copiar infringint principis 
constitucionals d'accés a la funció pública i sent mereixedor de la corresponent 
responsabilitat disciplinària conforme a la normativa vigent. 

4. En relació amb l'exposat en les conclusions segona i tercera, ha de procedir-se amb la 
major celeritat, evitant en tot cas la prescripció de les infraccions administratives. 

5. La no incoació dels procediments disciplinaris donarà lloc a la prescripció, que de produir-
se comportaria l'exigència de les corresponents responsabilitats dels causants d'aquesta 
inacció. 

6. El procediment de selecció per a la cobertura de 20 places d'agents de policia local 
convocades per acord de la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Benidorm, en sessió 
extraordinària celebrada de data 27 de juliol de 2017, a què es refereix la present investigació 
emmalalteix en l'àmbit administratiu de causa de nul·litat de ple dret, de conformitat amb els 
fets provats en la Sentència núm. 365/2021, de 14 d'octubre, de la Secció Desena de 
l'Audiència Provincial d'Alacant. 

Resultat: Es finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions: 

1a. Instar la revisió d'ofici dels actes continguts en el “procediment de selecció per a la 
cobertura de 20 places d'agents de policia local convocades per acord de la Junta de Govern 
Local de l'Ajuntament de Benidorm, en sessió extraordinària celebrada de data 27 de juliol 
de 2017”, a què es refereix la investigació, que emmalalteixen en l'àmbit administratiu de 
nul·litat de ple dret, de conformitat amb els fets provats en la Sentència núm. 365/2021, de 
14 d'octubre, de la Secció Desena de l'Audiència Provincial d'Alacant. 

2a. Instar de l'Ajuntament de Benidorm la continuació de les actuacions disciplinàries 
iniciades, segons informa el Sr. Secretari municipal en el seu escrit de 14 de febrer de 2022, 
atès que s'ha declarat provat per sentència penal la comissió d'infraccions disciplinàries 
sancionables d'acord amb la normativa sectorial, impedint la prescripció per a l'exercici de 
l'acció disciplinària. 

Seguiment: Finalitzat, amb incompliment. 

4.4.18. Denominació: Ajuntament d’Albal. Procés selecció 
ITOP 

Expedient: 2021/G01_02/000163. 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia un possible incompliment de la normativa vigent en la composició 
del tribunal de selecció del procediment per a la cobertura en propietat d'una plaça 
d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques (ITOP) mitjançant convocatòria lliure i en el marc del 
procés d'estabilització d'ocupació temporal. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. El president de l'òrgan tècnic de selecció del procés selectiu per a la cobertura en propietat 
d'una plaça d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques (ITOP) de l'Ajuntament d'Albal, designat 
mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 2021/0767 de data 27 d'abril de 2021, ostenta el càrrec 
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d'Alcalde de l'Ajuntament de Benagéber en virtut de la seua elecció, mitjançant acord plenari 
de data 15 de juny de 2019, després de les eleccions municipals celebrades el 26 de maig 
de 2019. 

2. La circumstància anterior suposa un incompliment de l'article 60 del Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de 
l'Empleat públic i de l'article 57.4 de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la 
Funció Pública Valenciana, hui article 67.4 de la Llei 4/2021, de la Funció Pública 
Valenciana, ja que tots dos preceptes estableixen que el personal d'elecció o de designació 
política no podrà formar part dels òrgans de selecció. 

3. El ple del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en concordança amb 
l'anterior, ha emés dictamen, a sol·licitud de l’AVAF, en data 2 de març de 2022, en el qual 
es conclou que no resulta adequat a la normativa vigent el fet que una persona en la qual 
concórreguen simultàniament les condicions de funcionari de carrera i de personal d'elecció 
política forme part d'un òrgan tècnic de selecció de personal. 

4. En el present cas, el president de l'òrgan tècnic de selecció ostenta doble condició 
simultània, la de funcionari de carrera i alhora de càrrec electe, alcalde, circumstància que 
podria ser constitutiva de causa de nul·litat de ple dret de l'acord de designació dels 
membres de l'òrgan tècnic de selecció i dels actes posteriors de desenvolupament del procés 
selectiu en qüestió, en afectar la regla essencial de composició de l'òrgan col·legiat (apartat 
e) de l'article 47.1 de la Llei 39/2015). 

Resultat: Es finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions: 

Procedir a iniciar la revisió d'ofici de l'acte de designació dels membres de l'òrgan tècnic de 
selecció del procés selectiu per a la cobertura en propietat d'una plaça d'Enginyer Tècnic 
d'Obres Públiques (ITOP) de l'Ajuntament d'Albal, que es va efectuar mitjançant la Resolució 
d'Alcaldia núm. 2021/0767 de data 27 d'abril de 2021; això per existir una possible causa de 
nul·litat de ple dret en haver incomplit una norma essencial de composició de l'òrgan tècnic 
de selecció, haver nomenat com a president del mateix a un funcionari que és al mateix 
temps personal d'elecció política. 

Seguiment: En data 30/05/22 es va presentar per l'Ajuntament d'Albal un escrit signat per 
l'Alcalde en el qual s'indiquen les raons que, a entendre del citat Ajuntament, justifiquen la 
inaplicabilitat legal de les recomanacions efectuades en el present expedient d'investigació. 

Malgrat entendre des de l’AVAF que concorren les causes de nul·litat de ple de dret, es 
considera també que el mateix afectaria una tercera persona (la persona que ha superat el 
procés de selecció), que es veuria afectada pels errors de tramitació de l'administració. En 
conseqüència, es va dictar la Resolució núm. 645 de 29/07/22 en la qual es va acordar 
declarar concloses les actuacions de seguiment de l'expedient i conducta a l'arxiu d'aquest. 
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4.4.19. Denominació: Ajuntament d’Alcoi. Mala praxis durant el 
procés d’una mesa de contractació en la adjudicació del 
contracte “Gestió, inserció, assessorament, 
planificació i seguimient de difusió de campanies 
publicitat C1137(Lot I corresponent a publicitat 
institucional) 

Expedient: 2020/G01_02/000016 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció:  

Es denuncia infracció article 146 LCSP. El sobre 3, criteris objectius, s’obrí el 21 de maig de 
2020 i l'informe vàlid sobre els criteris subjectius és de data 1 de juny de 2020. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

En el procediment d'adjudicació del lot 1 contracte de Serveis de gestió, inserció, 
assessorament, planificació i seguiment de la difusió publicitària de campanyes de 
comunicació de l'ajuntament d'Alcoi C.1137 es va produir una irregularitat quant al 
compliment de l'article 146.2. b) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 

L'informe relatiu als criteris subjectius, de data 24 de març de 2020, segons afirma l'assessor 
de contractació de l'Ajuntament en el seu informe de 8 de juny de 2020 era nul: Conforme 
s'estableix en l'article 326 en relació amb la Disposició Addicional 2a apartat 7), de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, no es poden emetre informes 
de valoració de les ofertes pel personal eventual, sent que és el que ha ocorregut en el cas 
que ens ocupa i s'ha de considerar com a nul l'informe emés pel personal eventual. Per tant, 
es degué considerar com no emés. 

El fet cert és que el sobre 3, criteris objectius, s’obrí el 21 de maig de 2020 i l'informe vàlid 
sobre els criteris subjectius és de data 1 de juny de 2020 i aquest fet contravé l'article 146 
de la LCSP. 

Que els informes siguen coincidents planteja el dubte de si els criteris de les persones que 
van realitzar els informes eren iguals o si el segon informe va estar mediatitzat d'alguna 
manera pel primer informe o pel coneixement del contingut del sobre 3. 

Resultat: Es finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions: 

Instar el procediment d'anul·labilitat de l'acte dictat amb infracció a l'ordenament jurídic en 
els termes que estableix l'article 48 i següents de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Seguiment: Incompliment de la recomanació. 

https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/
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4.4.20. Denominació: Ajuntament de Torrevieja. Contractació 
de serveis. 

Expedient: 2020/G01_01/000374 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció:  

Es denuncia prestació de serveis sense contracte respecte al pla de xoc contra els mosquits. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Des del 27 d'agost de 2017 una vegada finalitzat el contracte identificat amb el número 
d'expedient 106/2011 fins a la subscripció d'un nou contracte expedient núm. 106/2017 al 
setembre de 2020 es va estar pagant a l'empresa pels serveis de desinsectació, 
desratització i desparasitació; desratització en el clavegueram públic; mosquits i control de 
plagues, sense cap contracte per un total de 275.646, 95€. 

2. Pels serveis prestats, sense contracte, des de 15 de maig a 30 de juny de 2020 pel 
concepte pla de xoc contra els mosquits es van facturar i estan pendents de pagament un 
total de 39.748,50€. 

3. Pels serveis prestats, sense contracte, des de març a setembre de 2020 per control de 
plagues es van facturar i està pendent de pagament un total de 79.838,56€. 

4. En el pla de xoc contra els mosquits no consta tramitació d'expedient de contractació, de 
cap mena. 

5. El preu pagat pels serveis de control de plagues a l'Ajuntament de Torrevieja ha sigut molt 
superior en els períodes que s'ha prestat sense contracte que en els períodes que sí que 
n'hi havia o n'hi ha. 

6. S'han abonat les factures en contra dels informes de fiscalització de la Intervenció que 
destacaven greus incompliments del procediment i que s'han mantingut en el temps de forma 
continuada. 

Resultat: Es finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions: 

1a. Que s'inste el procediment de revisió d'ofici de l'execució dels serveis de desinsectació, 
desratització i desparasitació; desratització en el clavegueram públic; mosquits i control de 
plagues prestats sense contracte, des del 27 d'agost de 2017 fins a la subscripció del nou 
contracte al setembre de 2020 inclosos els serveis prestats des de 15 de maig a 30 de juny 
de 2020 pel concepte pla de xoc contra els mosquits que es van facturar i estan pendents 
de pagament per un total de 39.748,50€. 

2a. Que es valore l'existència de possibles responsabilitats dels càrrecs electes i del 
personal funcionari responsables de l'impuls de la tramitació de la contractació dels serveis 
de desinsectació, desratització i desparasitació; desratització en el clavegueram públic; 
mosquits i control de plagues, així com es valore, si escau, l'obertura dels expedients que 
procedisquen. 

3a. Que s'elabore un pla anual de contractació a l'Ajuntament de Torrevieja per a evitar 
situacions com el present cas de prestació de serveis sense cobertura contractual, amb 
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l'agreujant de mantindre la situació durant un període prolongat de temps, des de 2017 a 
2020. 

Seguiment: Incompliment de recomanacions. 

4.4.21. Denominació: Ajuntament d’Alcoi. Irregularitats 
concessió del servei de subministrament d’aigua. 

Expedient: 2020/G01_01/000076 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia irregularitats en la concessió del contracte de gestió indirecta del 
servei públic de proveïment d'aigua potable del municipi d'Alcoi (Alacant). 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. L'Ajuntament va assumir despeses del servei municipal d'aigua potable que corresponen 
al concessionari (462.634 € estimats). 

2. Percepció per part de l'empresa concessionària de la retribució relativa a la indemnització 
compensatòria per la gestió del cànon de sanejament de la EPSAR, incomplint l'oferta 
presentada en la licitació (432.276,88 € estimats). 

3. No constància d'avantprojecte, bases o d'especificacions i prescripcions tècniques de 
determinades obres executades per la concessionària, que havien d'haver constat amb 
caràcter previ a l'adjudicació del contracte; constatació de sobrecostos de determinades 
inversions (51.132,28€ estimats). 

4. Costos assumits directament per l'Ajuntament quan es tracta d'un cost associat a la 
concessió (77.655,29€ estimats). 

5. Incompliment de la concessionària de l'obligació de presentació de documentació 
econòmica; no aprovació de les liquidacions definitives anuals per la corporació. 

6. Falta de rigor en dades recollides en els estudis d'actualització de les tarifes presentats 
per l'entitat concessionària; així com la no convocatòria de la Comissió de Seguiment i 
Control del Servei regulada en el del Plec de condicions del servei. 

Resultat: Es finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions: 

1a. Que es procedisca a la tramitació dels corresponents procediments de regularització 
econòmica i reclamació de quantitats que si escau procedisquen. [6 mesos] 

2a. Que es procedisca a l'exigència a l'entitat concessionària de la documentació que siga 
procedent a l'efecte d'aprovar les liquidacions anuals definitives pendents. [6 mesos] 

3a. Que es regule la forma de gestió i reunió de la Comissió de Seguiment i Control del 
Servei; o bé es procedisca a la modificació contractual corresponent, en cas d'entendre 
innecessari aquest òrgan col·legiat. [6 mesos] 

4a. Que s'extreme la diligència en la revisió de la documentació presentada per l'entitat 
concessionària respecte de les memòries tecnicoeconòmiques d'actualització tarifària. [No 
requereix un seguiment específic]. 
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5a. Que l'òrgan de contractació dicte les instruccions internes perquè en la futura licitació i, 
en relació amb les obres a executar, es determinen pels serveis municipals competents les 
especificacions tècniques concretes, terminis d'execució, determinació de l'àmbit d'actuació, 
així com els imports màxims d'aquestes. [No requereix un seguiment específic]. 

Seguiment: En tràmit. 

4.4.22. Denominació: Ajuntament de Algueña. Irregularitats 
concessió del Servici de Subministrament d’Aigua 

Expedient: 2020/G01_01/000124 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resoluciones-de-investigacion-2022/ 

Descripció: Es denuncia irregularitats servei de recollida de residus sòlids urbans. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. S'ha concatenat la prestació de serveis sense cobertura contractual (208.398,62 € 
estimats fins hui). 

2. Falta la tramitació del procediment que havia d'haver-se iniciat davant l'existència de 
causes d'abstenció i recusació per part d'un Regidor. 

3. Existeixen irregularitats en la tramitació de la modificació contractual del servei (estimació 
anual 5.200 € (IVA inclòs); en l'oferta presentada pel licitador adjudicatari del servei públic 
de recollida de residus sòlids urbans i neteja del mercat, s'inclouen determinats serveis que 
posteriorment es facturen com a contractes menors fora del contracte administratiu de 
referència (142.971,35€ estimats fins hui). 

4. S'han concatenat contractes menors del servei periòdic i repetitiu d'obertura i tancament 
de l'ecoparc (62.683,65 € estimats fins hui); incompliment de la normativa actual sobre 
control intern; així com disfuncions en les dades publicades en el portal de transparència 
sobre la contractació menor. 

Resultat: Es finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions: 

1a. Que es procedisca a la tramitació del procediment de recusació de regidor en el qual es 
dona conflicte d'interés [20 dies]. 

2a. Regularització contractual del servei públic de recollida de residus sòlids urbans i neteja 
del mercat [6 mesos]. 

3a. Liquidació del contracte vençut el 31/12/2017 [6 mesos]. 

4a. Revisió dels actes relatius al servei de recollida de residus sòlids urbans i neteja del 
mercat prestats després del venciment del contracte el 31/12/2017. Així mateix, depuració 
de les responsabilitats de tota mena que corresponga del personal i autoritats al servei de 
les administracions públiques. [6 mesos] 

5a. Revisió dels actes relatius al servei de servei d'obertura i tancament de l'Ecoparc. Així 
mateix, depuració de les responsabilitats de tota mena que corresponga del personal i 
autoritats al servei de les administracions públiques [6 mesos]. 
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6a. Tramitació de l'omissió de fiscalització respecte de les despeses futures dels serveis 
sense cobertura contractual [1 mes]. 

7a. Correcta publicació de la contractació en portal de transparència [3 mesos] 

Seguiment: En tràmit. 

4.4.23. Denominació: Ajuntament de Chiva. Irregularitats en el 
contracte del servei de recollida de residus sòlids 
urbans 

Expedient: 2020/G01_01/000291 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia que el contracte del servei de recollida de residus sòlids urbans de 
l'Ajuntament de Chiva va finalitzar al maig de 2019, sense que s'haja tornat a licitar; i des de 
llavors, el servei s'està prestant per la mateixa empresa adjudicatària de la licitació anterior, 
que factura amb objeccions de legalitat i que signa el regidor delegat. D'altra banda, es 
denuncia irregularitats en la facturació dels serveis, com a dates que no es corresponen amb 
la prestació dels serveis, o altres irregularitats. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. El servei s'està prestant sense contracte en vigor (i sense liquidació del contracte vençut), 
per la mateixa empresa adjudicatària de l'anterior contractació ja vençuda (1.968.314,57 € 
estimat des de maig de 2019 fins a febrer de 2021). 

2. S'estan reconeixement d'obligacions relatives a aquest servei sense tramitació de 
l'omissió de fiscalització oportuna. 

3. No s'acredita la realització de les millores recollides en la contractació vençuda 
(852.441,80 €); consten irregularitats en relació amb la certificació del servei i la conformació 
de les factures del servei, així com en la facturació, al no desglossar-se els serveis, 
facturacions superiors a les previstes en els plecs en un 14,77%, actualitzacions de preus 
no justificades, així com facturació addicional de serveis extraordinaris inclosos en la 
contractació i que no haurien de facturar-se de forma diferenciada (s'estima que per l'entitat 
adjudicatària del servei s'han facturat imports superiors als estimats com a màxims segons 
la contractació (inclosa la seua modificació), en un import d'1.331.927,75 €, si es té en 
consideració tots els conceptes facturats) 

Resultat: Es finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions: 

1a. Liquidació de la contractació del servei vençuda des del 2/5/2008, incloent-hi la revisió 
d'ofici els actes incursos en causa de nul·litat de ple dret o anul·labilitat; la reclamació de les 
millores no executades i dels serveis facturats com a extraordinaris inclosos en la 
contractació. [6 mesos] 

2a. Que es procedisca a donar cobertura contractual al servei de referència. [6 mesos] 

3a. Revisió dels actes de reconeixement d'obligacions relatives al servei sense cobertura 
contractual. [6 mesos] 
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4a. Conformació addicional de factures pel tècnic competent. [Sense seguiment específic] 

5a. Tramitació del procediment d'omissió de fiscalització respecte de les despeses futures 
dels serveis sense cobertura contractual. [Sense seguiment específic] 

Seguiment: En tràmit. 

4.4.24. Denominació: Patronat Provincial de Turisme Costa 
Blanca. Subvenció per a contractar.  

Expedient: 2020/G01_02/000046 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia concessió d'una subvenció nominativa a l'Associació empresarial 
hostalera de Benidorm Costa Blanca i Comunitat Valenciana (HOSBEC), per a col·laborar 
en la campanya de promoció extraordinària POST COVID-19 per al sector turístic de la Costa 
Blanca, anualitat 2020. 

Subcontractant-se l'execució quasi total de l'activitat que constitueix l'objecte de la 
subvenció. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. S'ha incomplit l'article 29 de la Llei 38/2003 General de Subvencions ja que es va 
subcontractar l'execució quasi total de l'activitat que constitueix l'objecte de la subvenció i 
no es contemplava en les bases reguladores d'aquesta. 
2. No es va complir amb les condicions d'atorgament de la subvenció respecte a la 
justificació de l'elecció de l'oferta econòmicament més avantatjosa que no han quedat prou 
explicitades. En les actes de dates 27 de juliol i 13 d'agost de 2020 del Comité de Publicitat 
res s'explica sobre el procediment seguit per a l'assignació de la puntuació corresponent a 
cadascun dels apartats del barem. No es justifica en cada criteri de valoració la manera de 
puntuar. 

3. En la Resolució de concessió de la subvenció no es recull de manera explícita el període 
subvencionable, element que ha d'oferir seguretat i no ser objecte d'interpretació. 

4. Es va modificar la clàusula segona de la resolució de concessió de la subvenció sense 
informe de la intervenció sobre aquest tema malgrat indicar que es comptava amb ell en la 
resolució aprovatòria. 

Resultat: Es finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions: 

1a. Que s'elaboren unes instruccions per a aplicar la normativa de subvencions respecte a 
la subcontractació i en casos com el present es contemple en la resolució de concessió la 
subcontractació i el percentatge aplicable a aquesta. 

2a. Que s'exigisca als beneficiaris de subvencions que en els casos en els quals es duguen 
a terme contractacions s'especifique de manera clara, detallada i exhaustiva l'assignació 
dels punts a les ofertes segons els criteris que consten en el barem. 
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3a. Fer constar en totes les subvencions que concedisca el patronat provincial de turisme 
Costa Blanca la duració del període subvencionable i el termini de temps amb data d'inici i 
fi de la imputació de les despeses subvencionables. 

4a. Que s'identifiquen amb el codi segur de verificació els informes als quals es facen 
referència en les resolucions o en qualsevol acte administratiu per a oferir certesa sobre 
l'existència d'aquests. 

Seguiment: Incompliment recomanacions. 

4.4.25. Denominació: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport, 
irregularitats, per part de l’Administració educativa, en 
el control del centre d’ensenyança privat “La Monsina” 
que imparteix cursos corresponents al cicle d’Educació 
Primària sense disposar de la preceptiva autorització 
administrativa que li habilite a tal efecte 

Expedient: 2021/G01_02/000327 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia irregularitats en el control del funcionament del col·legi, que es 
concreten en els següents fets: a) El centre educatiu privat “La Monsina” situat a Callosa de 
Segura (Alacant), porta més de cinc anys impartint cursos d'Educació Primària mancant de 
la preceptiva autorització administrativa de la Conselleria d'Educació i b) La situació irregular 
era coneguda per l'Administració educativa. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

En relació amb les actuacions realitzades per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 
respecte a l'irregular funcionament del centre educatiu “La Monsina. 

a) Respecte a la tramitació de l'expedient 2013/635 d'autorització per a poder impartir 
el cicle d'Educació Primària, instat a sol·licitud de la mercantil titular del centre “La 
Monsina”, la Direcció General de Centres i Personal Docent de la Conselleria 
d'Educació, davant la inactivitat del titular del centre (des d'octubre de 2014), no va 
incoar l'oportú expedient per a declarar desistida a la mercantil interessada de 
l'expedient, després de la tramitació del qual s'haguera declarat la terminació del 
procediment evitant així, com ha succeït, que el mateix es dilate en el temps. 

b) Respecte al procediment instruït per l'Administració educativa (finals 2021) per a la 
correcta escolarització de l'alumnat de primària del centre “La Monsina”, es va 
evidenciar que fins a finals de 2021 (curs escolar 2021-2022) la Conselleria 
d'Educació no va coordinar i va emprendre les accions necessàries per al 
compliment de l'escolaritat obligatòria dels alumnes matriculats en el centre. 

c) Respecte a la falta de visites d'inspecció al centre “La Monsina, per part dels 
inspectors/as adscrits al citat centre escolar no s'ha complit amb el mínim 
d'intervencions que exigeix el citat article 22 de l'Ordre 17/2019, de 16 d'abril, de la 
Conselleria d'Educació Investigació, Cultura i Esport i s'han incomplit les funcions 
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que legalment els atribueixen els articles 3 i 4 del Decret 80/2017 en relació amb els 
articles 151, 153 i 153 bis de la LOE. 

En relació amb les actuacions realitzades per l'Ajuntament de Callosa de Segura respecte a 
la instal·lació, obertura i funcionament del centre educatiu “La Monsina”. 

a) Per part del Consell Escolar Municipal no s'ha complit amb la “vigilància del 
compliment de l'escolaritat obligatòria”, 

b) Respecte a les construccions corresponents a l'edifici d'Educació Infantil i d'Educació 
Primària, l'Ajuntament de Callosa de Segura no ha vetlat perquè el titular cadastral 
comunique a la Gerència del Cadastre la/s alteració/és d'ordre físic dels immobles. 

c) Respecte de les parcel·les cadastrals sobre les quals s'ha implantat el conjunt de les 
edificacions i instal·lacions del complex educatiu, no existeix concordança entre les 
parcel·les cadastrals i la superfície ocupada per les edificacions. 

d) Respecte a l'ampliació de l'activitat educativa, amb motiu que el centre “La Monsina” 
pretenia impartir l’ensenyament corresponent a l'Educació Primària, l'Ajuntament de 
Callosa de Segura no ha informat sobre la instrucció d'expedient de modificació 
substancial o no substancial de la llicència ambiental inicialment atorgada. 

En relació amb el centre privat d’ensenyament “La Monsina” 

L'actuació il·legal de la mercantil titular del centre privat “La Monsina”, en impartir 
ensenyaments reglats del sistema educatiu espanyol del Cicle de Primària sense disposar 
de la preceptiva autorització administrativa, des del prisma dels drets dels consumidors i 
usuaris, ha pogut constituir un frau/estafa per als progenitors i/o tutors legals dels alumnes 
en matricular als seus fills en un centre perquè se'ls impartira un ensenyament obligatori i 
reglat per a la qual el centre no estava autoritzat per l'Administració educativa competent. 

Resultat: Es finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions: 

A la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport 

1a. En relació amb la inacció per part de la Inspecció d'Educació de la Direcció Territorial 
d'Alacant al no haver complit amb el mínim d'intervencions que exigeix el citat article 22 de 
l'Ordre 17/2019, de 16 d'abril, de la Conselleria d'Educació Investigació, Cultura i Esport i 
incomplir les funcions que legalment els atribueixen els articles 3 i 4 del Decret 80/2017 en 
relació amb els articles 151, 153 i 153 bis de la LOE, que es procedisca a instar els oportuns 
expedients per a dirimir, en el seu cas, les possibles responsabilitats del personal i autoritats 
al servei de l'administració pública. 

2a. En relació amb l'historial acadèmic dels alumnes d'Educació Primària del col·legi “La 
Monsina” haurà d'establir-se el procediment oportú per a garantir l'autenticitat dels 
documents oficials d'avaluació emesos, fins ara, per aquest centre amb la finalitat de 
regularitzar l'expedient acadèmic dels alumnes. 

A l'Ajuntament de Callosa de Segura 

1a. En relació amb les edificacions que integren l'actual complex educatiu “La Monsina” que 
es procedisca a instar en titular cadastral que regularitze l'alteració jurídic-física amb la 
finalitat de regularitzar i coordinar la situació real, amb la cadastral i la registral. Així com la 
instrucció dels expedients sancionadors tributaris per l'incompliment de les obligacions 
fiscals del titular cadastral, que procedisquen. 
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2a. En relació amb l'ampliació de l'activitat educativa amb motiu de la construcció de l'Edifici 
de Primària, que es procedisca a requerir a la mercantil titular de la llicència d'activitat de 
l'actual centre d'Educació Infantil “La Monsina”, la tramitació de nova Llicència ambiental que 
englobe tota l'activitat educativa en el seu conjunt, conforme al que es preveu en els articles 
53 i 63 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d'Activitats 
en la Comunitat Valenciana. 

Fase de seguiment: En tràmit 

4.4.26. Denominació: Divalterra, S.A. Denúncia sobre 
irregularitats en relació amb la contractació de serveis 
d’assessorament jurídic, fiscal i mercantil. 

Expedient: 2021/G01_02/000059 (10/2019). 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia la possible existència d'irregularitats comeses en relació amb 
l'expedient de contractació de l'assessorament jurídic (expedient 255/AJ/2016) de Divalterra, 
S. a. 

Entre els fets manifestats resulta d'especial rellevància el presumpte tripijoc dels 
procediments de contractació presumptament realitzat a favor de la mercantil adjudicatària. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. No existeixen disposicions expresses relatives a la prevenció, control o sanció dels 
conflictes d'interés en la contractació en el contingut de les instruccions de contractació. 

2. En alguns dels expedients analitzats, han intervingut en la seua tramitació persones la 
contractació de les quals havia sigut validada per l'empresa adjudicatària, resultant manifest 
i evident que les persones els contractes de les quals “havien sigut validats” mitjançant un 
assessorament jurídic extern, prestat per empresa adjudicatària, incurses en una situació de 
conflicte d'interés. 

Per si no fos prou, davant un possible conflicte d'interés, almenys potencial, l'afectat ha de 
subjectar-se a les causes d'abstenció regulades en l'article 23 de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que en el seu article 2.2.b inclou en l'àmbit 
subjectiu a les entitats privades dependents de les administracions pública, quan exerceixen 
potestats públiques, entre altres supòsit. 

3. Les necessitats que es van pretendre cobrir amb la contractació dels expedients 
d'assessorament jurídic ja es trobaven cobertes amb altres contractacions vigents, en 
particular, al novembre de 2015 estava vigent 1 contracte d'assessorament laboral previ 
(segons s'indica per la pròpia Divalterra, amb prestació del servei entre agost de 2014 i 
novembre de 2015, solapant-se, per tant, la prestació d'assessorament laboral el mes de 
novembre de 2015, això sense tindre en compte l'inici d'actuacions a l'agost de 2015). 

No s'han aportat dades que permeten fixar els objectes de les concretes prestacions que 
Divalterra va relacionar en el quadre de l'apartat CINQUÉ, ni s'han indicat els motius pels 
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quals les prestacions van ser interrompudes, en concret, referent a l'assessorament laboral 
previ, que va tindre una duració de 14 mesos fins a la seua finalització al novembre de 2015. 

4. L'objecte d'alguns procediments estava constituït per l'assessorament jurídic-laboral, i els 
mateixos van anar parcialment coincidents en la seua execució temporal, la qual cosa 
suposa un fraccionament indegut de contractes o duplicitat de contractacions per 
solapament de l'objecte. Així mateix, la contractació inicialment per separat de les 
prestacions i posteriorment de forma agregada, acredita el fraccionament indegut de 
l'objecte contractual, més encara quan s'ha acreditat la necessitat permanent dels propis 
fets de la mercantil. 

5. Respecte a l'Expedient “37/AJ/2015 – Servei d'Assessorament Jurídic-Laboral”: 

IMELSA no va sol·licitar més ofertes que la de la mercantil adjudicatària, incomplint l'ordenat 
per l'òrgan de contractació, la qual cosa suposa un incompliment de la normativa pròpia 
interna, i en conseqüència susceptible d'exigència de responsabilitats. 

Es troba còpia del Certificat d'Existència de crèdit, sent el mateix de data 20 d'octubre de 
2015, això és, posterior a l'acord d'adjudicació, i constituint, per tant, una pràctica de greu 
risc per a les arques de la mercantil el fet d'incoar un expedient de contractació sense la 
prèvia certificació que existeix crèdit per a poder executar-ho. 

6. Respecte a l'Expedient “40/AJ/2015 – Servei d'Assessorament Jurídic-Legal”: 

IMELSA no va sol·licitar més ofertes que la de la mercantil adjudicatària, incomplint l'ordenat 
per l'òrgan de contractació, la qual cosa suposa un incompliment de la normativa pròpia 
interna, i en conseqüència susceptible d'exigència de responsabilitats. 

Es troba còpia del Certificat d'Existència de crèdit, sent el mateix de data 20 d'octubre de 
2015, això és, posterior a l'acord d'adjudicació, i constituint, per tant, una pràctica de greu 
risc per a les arques de la mercantil el fet d'incoar un expedient de contractació sense la 
prèvia certificació que existeix crèdit per a poder executar-ho. 

El caràcter recurrent de la necessitat coberta i l'objecte contractual implica un fraccionament 
de contractes. 

7. Respecte a l'Expedient “59/SC/2015 - Assessorament jurídic en matèria de reestructuració 
de plantilla”: 

El certificat d'existència de crèdit, de data 9 de març de 2016, sis mesos després d'haver 
realitzat la contractació i emés a posteriori de les pròpies factures emeses per la prestació 
del servei. Novament, es tracta d'una actuació que comporta un greu risc economicofinancer 
per a la mercantil pública IMELSA. 

Pel que fa a l'execució del contracte, no s'aporta cap informació o document que suporte la 
realitat de la prestació material per part de la mercantil adjudicatària. 

El caràcter recurrent de la necessitat coberta i l'objecte contractual implica un fraccionament 
de contractes. 

8. Respecte a l'Expedient “53/SC/2015 - Defensa judicial i assessorament extrajudicial en 
matèria de 16 extincions contractuals”: 

Es troba còpia del Certificat d'Existència de crèdit, sent el mateix de data 11 de desembre 
de 2015, això és, posterior a l'acord d'adjudicació, i constituint, per tant, una pràctica de greu 
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risc per a les arques de la mercantil el fet d'incoar un expedient de contractació sense la 
prèvia certificació que existeix crèdit per a poder executar-ho. 

La gravetat del risc ve donada, a més, per la nota que s'aprecia en aquest certificat, i que 
resa “Nota: el contracte que se signarà en relació amb aquesta carta de crèdit, ve datat en 
30 d'octubre i es comunica al departament d'administració el mateix 11 de desembre”. 

El caràcter recurrent de la necessitat coberta i l'objecte contractual implica un fraccionament 
de contractes. 

El que suposa un incompliment de la normativa, i en conseqüència susceptible d'exigència 
de responsabilitats. 

9. Respecte a l'Expedient “107/RH/2016 - Defensa judicial i assessorament extrajudicial en 
matèria d'11 extincions laborals”: 

S'ha comprovat que IMELSA no va sol·licitar més ofertes que la de la mercantil adjudicatària. 

El Certificat d'Existència de crèdit, és de data 27 d'abril de 2016, això és, posterior a l'acord 
d'adjudicació, constitueix, per tant, una pràctica de greu risc per a les arques de la mercantil 
el fet d'incoar un expedient de contractació sense la prèvia certificació que existeix crèdit per 
a poder executar-ho. 

El caràcter recurrent de la necessitat coberta i l'objecte contractual implica un fraccionament 
de contractes. 

El que suposa un incompliment de la normativa, i en conseqüència susceptible d'exigència 
de responsabilitats. 

10. Respecte a l'Expedient “255/AJ/2016 - Assessorament jurídic fiscal, mercantil i laboral”: 

S'han posat de manifest l'existència de diversos errors procedimentals greus en relació amb 
els tràmits de justificació de baixa temerària i adequació de les ofertes als plecs, la qual cosa 
suposa un incompliment de la normativa, i en conseqüència susceptible d'exigència de 
responsabilitats. 

El caràcter recurrent de la necessitat coberta i l'objecte contractual implica un fraccionament 
de contractes. 

11. Respecte a l'Expedient “41/AJ/2019 – Assessorament jurídic fiscal, mercantil i laboral”: 

S'han posat de manifest l'existència de diversos errors procedimentals greus en relació amb 
els tràmits de justificació de baixa temerària i adequació de les ofertes als plecs. 

El caràcter recurrent de la necessitat coberta i l'objecte contractual implica un fraccionament 
de contractes. 

El que suposa un incompliment de la normativa, i en conseqüència susceptible d'exigència 
de responsabilitats. 

12. Respecte a l'Expedient “103/GER/2020 – Assessorament jurídic fiscal, mercantil i 
laboral”. 

No es troben irregularitats en la tramitació, sense perjudici del caràcter recurrent de la 
necessitat coberta i l'objecte contractual implica un fraccionament de contractes. 

El que suposa un incompliment de la normativa, i en conseqüència susceptible d'exigència 
de responsabilitats. 
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Resultat: Es finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions: 

1a. Que per l'entitat s'adopten les instruccions i disposicions internes que resulten 
procedents amb vista a: 

1. Regular la prevenció, control o sanció dels conflictes d'interés, de manera específica 
en la matèria de la contractació pública, havent-se d'exigir la prèvia declaració 
responsable d'absència de conflicte d'interés a tots els membres de les meses de 
contractació. Així com el procediment intern per a comunicar les possibles causes 
d'abstenció als superiors jeràrquics de l'entitat i la posterior acceptació, en el seu cas, 
per part de l'òrgan responsable de l'entitat. 
2. Planificar la contractació anual de l'organització, i de manera específica evitar la 
dispersió de contractacions que cobreixen mateixes necessitats, evitant els supòsits de 
fraccionament de contractes, com els acreditats en la present investigació. 
3. Sol·licitar en la tramitació dels contractes menors almenys tres propostes de diferents 
proveïdors, quan siga possible, i regular els criteris d'adjudicació de manera prèvia i 
facilitar la seua difusió juntament amb la invitació al procediment. 
4. Exigir l'acreditació de l'existència de crèdit suficient i apropiat de manera prèvia 
juntament amb l'inici de la licitació, i de manera específica evitar l'adjudicació (excepte 
en els supòsits de tramitació anticipada) o execució dels contractes sense la 
incorporació prèvia dels certificats de disponibilitat de crèdit. 

2a. Procedir a instruir expedients per a valorar l'exigència de possibles responsabilitats al 
responsable de les contractacions de l'entitat, al Director dels serveis jurídics i transparència, 
així com a la resta de les autoritats i personal que han intervingut en els fets acreditats en la 
investigació que ha implicat un fraccionament de les contractacions analitzades. 

Seguiment: Finalitzat, amb incompliment. 

4.4.27. Denominació: Divalterra, S.A. Denúncia sobre 
irregularitats en relació amb la contractació de serveis 
d’assistència lletrada  

Expedient: 2020/G01_01/000361 (3/2019). 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia la possible existència d'irregularitats comeses en relació amb 
determinats contractes realitzats per l'empresa pública Divalterra. 

Entre els fets manifestats resulta d'especial rellevància el presumpte tripijoc dels 
procediments de contractació. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. No existeixen disposicions expresses relatives a la prevenció, control o sanció dels 
conflictes d'interés en la contractació en el contingut de les instruccions de contractació 
citades, ni en altres instruments normatius. 

2. La preexistència d'una relació de cotitularitat societària privada entre el Director dels 
serveis jurídics i transparència de Divalterra, i l'adjudicatària dels contractes, era susceptible 
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de generar una situació real de conflicte d'interés, per la qual cosa degueren prendre's les 
mesures oportunes per la mercantil Divalterra, sense que conste a aquesta Agència 
l'adopció d'aquestes. 

El director dels serveis jurídics i transparència no va posar en coneixement de l'entitat pública 
ni de la mesa de contractació l'existència d'aqueixa relació societària prèvia, ni l'existència 
d'un potencial conflicte d'interés ni va manifestar causa d'abstenció. 

Consten actuacions concretes de Director dels serveis jurídics i transparència en els 
expedients investigats. 

3. Les necessitats que es van pretendre cobrir amb la contractació dels expedients 
“38/AJ/2015” i “39/AJ/2015” ja es trobaven cobertes amb sengles contractacions vigents 
prèviament. 

Tots dos lletrats van renunciar a la prestació del servei a sol·licitud de Divalterra, basada en 
la pèrdua de confiança. 

4. L'assumpció de les funcions de defensa lletrada per la Diputació de València va ser un fet 
no habitual, dotat del tret de provisionalitat, malgrat haver-se acreditat una vigència en 
aquest estat de més de 3 anys. 

5. Sobre els expedients 38/AJ/2015, 39/AJ/2015 i 44/AJ/2015, s'han detectat diverses 
irregularitats posades de manifest en el present expedient, que es tractarien d'irregularitats 
no invalidants. 

6. Sobre l'expedient 182/AJ/2016, no s'ha constat irregularitat. 

Resultat: Es finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions: 

1a. Que per l'entitat s'adopten les disposicions internes que resulten procedents amb vista 
a: 

1. Regular la prevenció, control o sanció dels conflictes d'interés, de manera específica 
en la matèria de la contractació pública, havent-se d'exigir la prèvia declaració 
responsable d'absència de conflicte d'interés a tots els membres de les meses de 
contractació. Així com el procediment intern per a comunicar les possibles causes 
d'abstenció als superiors jeràrquics de l'entitat i la posterior acceptació, en el seu cas, 
per part de l'òrgan responsable de l'entitat. 
2. Planificar la contractació anual de l'organització, i de manera específica evitar la 
dispersió de contractacions que cobreixen mateixes necessitats, evitant els supòsits de 
fraccionament de contractes. 
3. Sol·licitar en la tramitació dels contractes menors almenys tres propostes de diferents 
proveïdors, quan siga possible, i regular els criteris d'adjudicació de manera prèvia i 
facilitar la seua difusió juntament amb la invitació al procediment. 
4. Exigir l'acreditació de l'existència de crèdit suficient i apropiat de manera prèvia 
juntament amb l'inici de la licitació, i de manera específica evitar l'adjudicació (excepte 
en els supòsits de tramitació anticipada) o execució dels contractes sense la 
incorporació prèvia dels certificats de disponibilitat de crèdit. 

2a. Procedir a instruir expedients per a valorar l'exigència de possibles responsabilitats al 
responsable de les contractacions de l'entitat, al Director dels serveis jurídics i transparència, 
que ha implicat un conflicte d'interés i s'ha acreditat l'absència de comunicació prèvia a 
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l'entitat pública ni als òrgans de contractació, ni als membres de les meses de contractació, 
ni conste prèvia comunicació de causa d'abstenció. 

Seguiment: Finalitzat amb incompliment. 

4.4.28. Denominació: Ajuntament de Càlig. Nomenament per a 
exercir tasques de secretària-intervenció amb caràcter 
accidental 

Expedient: 2022_G01_02/000019. 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia que per part de l'Ajuntament de Càlig (Castelló) es realitza el 
nomenament per a exercir les tasques de secretària-intervenció amb caràcter accidental, a 
una persona que no reuniria els requisits legals exigits per a això. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Per part de l'Ajuntament de Càlig es nomena per a exercir les tasques de secretària-
intervenció amb caràcter accidental a una persona que ostenta la condició de personal 
laboral d'aqueixa administració local, sense que es concrete la titulació de la persona 
nomenada i sense constància documental de la realització per part de l'ajuntament de Càlig 
de la “difusió” de la necessitat de la seua cobertura amb caràcter urgent. Es conclou que el 
nomenament no compleix amb les exigències legals determinades en la normativa aplicable, 
tal com es reconeix per part de l'alcalde-president de l'entitat local. 

2. L'exercici de les funcions que impliquen la participació directa o indirecta en l'exercici de 
les potestats públiques correspon exclusivament als funcionaris de carrera al servei de 
l'Administració local. En aquest supòsit es tracta de funcions públiques necessàries en totes 
les Corporacions locals, la responsabilitat administrativa de les quals està reservada a 
funcionaris d'Administració Local amb Habilitació de Caràcter Nacional. 

3. El nomenament del personal que exerceix les funcions reservades a Habilitats Nacionals, 
ateses les previsions normatives exposades, ha de ser realitzat per l'òrgan corresponent de 
la comunitat autònoma en matèria d'administració local (Direcció General d'Administració 
Local, dependent de la Presidència de la GVA). 

L'Ajuntament va remetre la seua sol·licitud a la Direcció General d'Administració Local i 
davant la falta de resposta es procedeix al seu nomenament (Decret núm. 2021-0540) amb 
caràcter accidental. 

Resultat: Es finalitza l'expedient formulant recomanacions: 

1a. Es recomana l'inici de la revisió d'ofici d'aquelles actuacions que incorregueren en causa 
de nul·litat de ple dret, regulades en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, corresponents a l'acte administratiu 
de nomenament per a l'exercici de tasques de secretària intervenció de manera accidental, 
de manera concreta el Decret d'alcaldia núm. 2021-0540, de 10/12/202, per estar en supòsit 
de nul·litat de ple de dret. 

Seguiment: Finalitzat amb incompliment. 
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4.4.29. Denominació: Ajuntament de Benidorm. Denúncia 
sobre irregularitats en relació amb el procés selectiu de 
consolidació de places de policia local 

Expedient: 2021/G01_02/000109 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció:  

Es denuncia la possible existència de determinades irregularitats comeses en relació amb 
el procés selectiu de policies locals de l'Ajuntament de Benidorm, procés selectiu per a la 
cobertura de 16 places d'agent de policia local, mitjançant procediment de consolidació 
d'ocupació temporal, la qual cosa podria suposar una infracció a la normativa sobre accés a 
l'ocupació pública del personal al servei de les administracions públiques. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Inicialment, s'observa que, en l'Anunci de l'Òrgan Tècnic de Selecció (OTS), de data 15-
04-2021, es va establir un termini de 5 dies, a comptar des de la publicació d'aquest, per a 
sol·licitar la revisió formalment per escrit. Es fa constar, específicament, "només s'atendran 
aquelles sol·licituds de revisió dels aspirants que els presenten en forma i termini". 

No obstant l'anterior, el OTS va adoptar en data 29-04-2021 un acord contrari al seu anterior 
acord de 15-04-2021, permetent la revisió d'una prova sense prèvia sol·licitud formal per 
escrit en temps establert per a això. 

El canvi de criteri ve motivat segons informe el OTS per a solucionar una situació 
sobrevinguda, establint un criteri no restrictiu de dret dels aspirants. 

Amb posterioritat el OTS indica que el canvi de criteri s'adopta d'acord amb el principi “favor 
actionis”: 

1. SI consta que s'haja seguit aqueix mateix criteri amb altres aspirants, 
2. NO consta que s'haja publicat o donat publicitat a aquesta decisió, encara que 
consta que s'ha donat publicitat a la decisió mitjançant la publicació de l'acte 
administratiu resultant de l'aplicació d'aquesta decisió, sense que s'hagueren 
presentat al·legacions a aquest, per la qual cosa es va respectar el dret dels 
interessats. 
3. NO consta que s'haja atorgat nou termini a la resta d'aspirants. 

2. Es deixa constància de l'existència d'un "error de comptatge", referent als aspirants 202 i 
572. 

Amb posterioritat s'ha informat aquesta Agència que la revisió davant els col·legiats era amb 
el número identificatiu secret, desconeixent la identitat per a salvaguardar la confidencialitat 
de l'opositor, sent les incidències comunicades degudament al Tribunal dins del termini i en 
la forma escaient una vegada es va tindre notícia d'això i que es va resoldre a favor dels 
aspirants indicats, de la mateixa manera que si haguera sigut observat en sentit contrari o 
s'haguera realitzat d'ofici. 

El sentit de l'error de comptatge fa referència al fet que va haver-hi un error en comptabilitzar 
l'examen com no apte, sent que estava registrat com a aptes, per motiu d'error en el 
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tractament de l'exercici, perquè es realitza tot el treball de manera manual. S'ha informat en 
aquest sentit per l'assessor al OTS encarregat de la valoració de la prova que va generar 
aquesta situació. 

3. S'ha constatat que en l'anunci de data 26 d'abril de 2021, publicat en el tauler d'anuncis 
de la seu de l'Ajuntament de Benidorm, sol·liciten la revisió del seu examen 48 aspirants, 
d'aquests sol·licitants l'aspirant amb codi 572 va resultar APTE (REGING-5458 19-04-2021) 
i l'Aspirant (REGING-5355 15-04-2021), que havia sol·licitat revisió va resultar ser el codi 
247, APTE. Resultant també APTA l'aspirant amb codi 202. 

Del total d'aspirants presentats, un total de 62 pertanyen o han pertangut al Cos de la Policia 
Local de Benidorm, dels quals, 26 van resultar aptes i 36 no aptes. 

Resultat: Es finalitza l'expedient formulant recomanació: 

Que es dicten les instruccions internes, per a preveure situacions com les descrites en la 
present investigació i que es puguen incloure en les bases de posteriors procediments, tot 
això a l'efecte de que: 

Els Tribunals de Selecció davant canvis de criteris sobrevinguts per aquests, o altres 
òrgans tècnics de selecció han de publicitar explícitament les modificacions, concedint 
un termini exprés d'al·legacions a tots els aspirants en el procés selectiu. 
Els Tribunals de Selecció davant canvis de criteris sobrevinguts per aquests, o altres 
òrgans tècnics han de justificar-se explícitament de manera motivada, incorporant a les 
corresponents actes els informes dels assessors tècnics que suporten les decisions. 

Seguiment: Finalitzat, amb incompliment. 

4.4.30. Denominació: Consorci de Museus de la Comunitat 
Valenciana. Contractació administrativa  

Expedient: 2021/G01_02/000073 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció:  

Es denuncia que per part del Consorci de Museus de la CV (CMCV) va ser adjudicat de 
forma presumptament irregular un contracte de serveis (expedient núm. 
21CMCV/GEN/2022799A00/042), per al "Suport i col·laboració amb el departament 
d'administració del CMCV". 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. L'expedient núm. 21CMCV/GEN/2022799A00/042, tenen per objecte la prestació puntual 
de serveis administratius del CMCV i es tramita com a “urgent” en l'anualitat 2021. 

2. El Consorci realitza una nova contractació en l'anualitat 2022 (expedient núm. 
22CMCV/GEN/001) per a la realització de les mateixes tasques, exigint idèntics requisits de 
solvència i que s'adjudica a la mateixa mercantil. S'adjudica per a la realització d'idèntiques 
tasques en anualitats successives amb un increment de les hores de dedicació i licitant per 
un import superior en la contractació posterior, sense que això es justifique. Això acredita el 
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caràcter no excepcional de la contractació, que tanmateix, es licita amb caràcter urgent. No 
consta informe que justifique l'elecció de la tramitació com a “urgent”. En aquest sentit, a 
més dels documents requerits per als expedients ordinaris, la declaració motivada d'urgència 
de l'òrgan de contractació ha de ser expressament declarada i motivada en tractar-se d'una 
excepció a la regla general, sent la seua omissió una causa d'invalidesa. 

3. La contractació de serveis que presenten caràcter recurrent, ha d'efectuar-se de manera 
conjunta tenint en compte la quantia global de totes les prestacions que comprenga, la 
fixació d'un preu de mercat i la seua correcta determinació, per a això s'ha de celebrar un 
únic contracte respectant els principis de publicitat i lliure concurrència a l'efecte de licitar el 
mateix per a aconseguir una prestació el més eficient possible 

4. No es detalla per part de la Mesa de contractació - Acta de valoració de les propostes 
presentades-, el criteri i justificació en la valoració de les ofertes que ha de ser argumentat i 
justificat, únicament figura la puntuació final obtinguda. 

5. No és exigida l'acreditació per l'empresa adjudicatària de la dedicació horària de l'equip 
de treball. Es desconeix per tant el control sobre el compliment efectiu del treball per part del 
Consorci. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions: 

1a. L'omissió de l'informe preceptiu de l'òrgan de contractació justificant de manera motivada 
la urgència del contracte suposa un vici d'anul·labilitat, per la qual cosa procediria la seua 
convalidació mitjançant la incorporació de l'informe corresponent. 

2a. Procedir a implementar les mesures que corresponguen amb vista a assegurar el 
compliment del procediment administratiu en matèria de contractació pública en la seua 
integritat i l'establiment de protocols o tràmits interns de gestió que permeten aconseguir el 
compliment dels fins generals de la contractació pública, en particular: 

a) Incorporen als expedients de tramitació de contractes els informes preceptius 
subscrits per l'òrgan de contractació, entre ells la necessitat de la contractació, 
recollint les causes d'aquesta (falta de personal, falta d'especialització tècnica, etc.). 

b) Incorporen als expedients de contractació, documents que permeten verificar i 
fiscalitzar que els valors estimats dels contractes són ajustats a preus de mercat. 

c) Igualment, es recomana realitzar una adequada planificació de la contractació 
administrativa de manera anual. 

En el supòsit de realitzar contractacions per a atendre necessitats de caràcter recurrent, 
haurà d'iniciar processos de contractació que permeten obtindre preus de mercat i garantir 
la lliure concurrència. 

3a. Que es dicten les instruccions internes necessàries en llaures a garantir que tota activitat 
subjecta a potestats públiques no puga prestar-se per mitjans externs, que han de ser 
prestades per personal funcionari al qual haurà de proporcionar-se l'adequada formació. 

Seguiment: Finalitzat amb compliment. 
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4.4.31. Denominació: Ajuntament d’Algemesí. Procés de 
selecció per a la provisió en propietat de 6 places 
d’agents de la PL per consolidació d'ocupació temporal 
mitjançant el procediment de concurs – oposició 

Expedient: 2021/G01_02/000231 (acumulat amb 2021/G01_02/0000314). 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia presumptes actuacions contràries a la normativa aplicable a 
l'accés a l'ocupació pública esdevingudes a l'Ajuntament d'Algemesí durant el 
desenvolupament del procés de selecció per a la provisió en propietat de 6 places d'agents 
de la PL per consolidació d'ocupació temporal mitjançant el procediment de concurs – 
oposició (convocatòria publicada en el BOP 35 de 19/02/2019). 

En una de les alertes presentades es va posar de manifest que del total de 284 aspirants, 
els que van obtindre les qualificacions més elevades exercien com a agents de PL a 
l'Ajuntament, en règim d'interinitat, en el període en el qual es van desenvolupar les proves 
selectives. 

En una altra de les alertes presentada s'indicava que un dels aspirants que va superar les 
proves tenia problemes de salut que no es van detectar amb les proves efectuades en la 
revisió mèdica efectuada en el desenvolupament del procés selectiu. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. En el desenvolupament del procés per a la provisió en propietat de 6 places d'agents de 
la PL de l'Ajuntament d'Algemesí per consolidació d'ocupació temporal, del total de 284 
aspirants que inicialment configuraven la llista d'aspirants admesos van resultar aprovats 6 
funcionaris interins del citat Ajuntament. 

2. En relació a la redacció dels exercicis realitzats, les persones que van participar en 
aquesta redacció i el mecanisme de custòdia de les proves i/o supòsits utilitzat des que 
aquests es van redactar i fins que es va realitzar l'examen, el president de l'òrgan tècnic de 
selecció, Comissari Cap de la Policia Local d'Algemesí, ha informat l’AVAF que es van 
prendre les mesures necessàries per a garantir en tot moment la confidencialitat en el 
desenvolupament de les proves i que es va respectar en tot moment l'anonimat dels 
aspirants, tant en la realització com en la correcció dels exercicis. 

3. Havent sol·licitat còpia dels exercicis realitzats s'observa que tant en prova teòrica com 
en l'exercici pràctic no consta la identificació dels aspirants, havent-se utilitzat codis numèrics 
que garanteixen l'anonimat d'aquests aspirants en el desenvolupament d'aquests exercicis i 
en la correcció d'aquests. 

4. Els 6 aspirants que han sigut nomenats funcionaris en pràctiques han sigut declarats aptes 
en el reconeixement mèdic realitzat pel facultatiu responsable de la prova, per la qual cosa 
no procedeix entrar a valorar per part de l’AVAF el criteri d'un professional mèdic que ha 
considerat aptes als aspirants per al lloc de treball d'agent de la PL coneixent els antecedents 
cardíacs d'uns d'ells. 
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Resultat: Es finalitza l'expedient amb l'arxivament de les actuacions i de les denúncies 
presentades. 

Seguiment: No procedeix. 

4.4.32. Denominació: Ajuntament de València. Transport 
turístic a la ciutat de València 

Expedient: 2021/G01_02/000158 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia autorització subjecta a taxa a dues empreses, des de 1999 i 2012 
respectivament, per a prestar el servei de transport d'autobús turístic a la ciutat de València. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. La fórmula triada per l'ajuntament de València per a prestar el servei de transport turístic, 
autorització d'ocupació del domini públic per a la prestació del servei referit, és la que menis 
ingressos reporta a les arques municipals. Ni la seua tramitació implica un règim de 
concurrència competitiva prèvia. 

2. L'Ajuntament de València va contractar l'elaboració en 2017 d'un estudi de data 3 de maig 
per a la implantació d'un servei d'autobús turístic a la ciutat de València per a posteriorment 
no ser tingut en compte. 

3. Es va autoritzar una pròrroga de manera irregular a una de les empreses puix que va ser 
sol·licitada aquesta pròrroga de manera extemporània 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb la següent recomanació: 

De conformitat amb l'estudi contractat pel propi ajuntament en 2017, estudi de data 3 de 
maig, per a la implantació d'un servei d'autobús turístic a la ciutat de València i l'informe 
28/16025 de la Secretaria del Consell per a la Unitat de Mercat de data 13 de febrer de 2019, 
es recomana a l'Ajuntament que la prestació del servei es realitze en règim de concurrència 
competitiva, i per a això el règim de concessió del servei, prèvia la tramitació legal procedent, 
és el que garanteix de manera efectiva la concurrència competitiva real i, conforme a l'estudi 
previ, majors ingressos públics per a les arques municipals. 

Seguiment: Incompliment de la recomanació. 

4.4.33. Denominació: Diputació Provincial de València. 
Contractes menors.  

Expedient: 2021/G01_02/000048 i acumulat 2021/G01_02/000216 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia incompliment del límit establert en l'art. 118 LCSP contractes 
menors, concatenació de contractes relatiu al pla director del Barranc de Carraixet. 
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S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. En l'expedient 2/2017/MAM corresponent al contracte menor adjudicat, en data 10 
d'octubre de 2017, els treballs per a la redacció del Pla director en l'Eix Principal del Barranc 
del Carraixet. per import de 17.908€ IVA inclòs, consten 4 factures, les tres primeres 
corresponents als serveis citats i l'última, encara que inclosa en l'expedient, no es contempla 
en el Decret 8525, d'adjudicació, ni en el Decret 3453, de 20 d'abril de 2018, pel qual s'aprova 
el règim de pagaments. No consta en l'adjudicació del contracte ni la data d'inici de la 
prestació de serveis ni la duració de les prestacions. 

2. Respecte a l'acreditació dels treballs realitzats corresponents a l'expedient de contractació 
2/17/MAM, segons manifesta la Diputació no hi ha constància en l'expedient administratiu 
de la documentació entregada per l'empresa adjudicatària corresponent a les fases 1 i 2 dels 
treballs esmentats ni de la data d'aquesta. 

3. En l'expedient de contractació 2/2017/MAM, les primeres factures que l'integren són les 
identificades amb els números 12 i 27, de maig i octubre de 2018 respectivament i les 
factures núm. 18 i 31 que corresponen a juliol i octubre de 2020. 

La duració per tant del contracte ha excedit la duració màxima del contracte menor establida 
en l'article 23 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el 
text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

4. En data 22 de novembre de 2021 per Decret núm. 11710, es va aprovar la factura emesa 
amb la descripció certificació núm. 1 Pla director del Carraixet per als municipis en capçalera: 
Gàtova i Marines 30% memòria diagnosi. 

Els expedients de contractació 2/17/MAM (treballs per a la redacció del Pla director en l'Eix 
Principal del Barranc del Carraixet) serveis realitzats en 2018 i 2020 i l'Expedient 
1785/21/MAM (pagament de la factura pel concepte certificació núm. 1 Pla director del 
Carraixet per als municipis en capçalera: Gàtova i Marines 30% memòria diagnosi) responen 
a la mateixa necessitat que és l'elaboració d'un pla director per a tot el barranc del Carraixet, 
havent-se fraccionat l'objecte del contracte utilitzant el procediment del contracte menor de 
manera irregular, que implica un vici de nul·litat de ple de dret en afectar un element 
essencial per a la utilització de la modalitat de contracte menor. 

5. Les factures han sigut totes informades per personal funcionari de la Diputació excepte 
les identificades amb el núm. 31/2020 (expedient 2/2017/MAM) de 22 d'octubre de 2020 i 
54/2020 de 3 de juliol de 2020 (expedient 439/2020 MAM), en les quals només obra informe 
sobre els serveis prestats emesos per l'assessor de medi ambient 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions: 

1a. Instar la Diputació de València que procedisca a inicia els expedients per a declarar la 
revisió d'ofici dels actes incursos en causa de nul·litat de ple dret, 

2a. Adequada planificació de la contractació en el servei de Medi Ambient. 

3a. Tramitació d'expedients interns de depuració de responsabilitats. 

Seguiment: Acceptació parcial de les recomanacions. 
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4.4.34. Denominació: Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública. Denúncia sobre compres de material sanitari 
per contractació d’emergència, com a conseqüència de 
la crisi sanitària Covid-19 

Expedient: 2020/G01_01/000262 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia la possible existència de possibles irregularitats comeses en 
relació amb determinades contractacions d'emergència de materials de protecció i 
subministraments sanitaris relacionats amb la crisi sanitària derivada de la COVID-19, la 
qual cosa podria suposar una infracció a la normativa sobre la contractació administrativa. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

Respecte a les contractacions amb la mercantil “X”. 

- Empresa radicada a Ontinyent, dedicada al món del bebé, per la qual cosa el seu objecte 
social no està relacionat amb el subministrament de productes sanitaris. 

- Rep entre les dates del 20/03/20 i 05/05/20, sengles encàrrecs de la CSUiSP, de màscares 
FFP2, totalitzant 850.000 unitats per import unitari de 2,89 €. 

- De l'anàlisi comparativa del full de càlcul excel obtinguda de l'òrgan gestor, es dedueix que, 
simultàniament a les comandes a la mercantil de maig de 2020, es va adquirir el mateix 
producte, per preus inferiors (1,63 €; 1,24 €; 1,79 €). 

- L'empresa aporta factures de compra a la Xina del material subministrat, les dates i les 
quantitats del qual no casen amb les dates i quantitats de subministrament a la CSUiSP. 
L'import de compra unitari per màscara FFP2 és de 2,30 €, la qual cosa suposa un major 
cost final com a marge comercial repercutit a la CSUiSP del 20,42%, equivalent a 501.500 
€. 

- L'empresa anteriorment a la data de les contractacions mai havia sigut proveïdora de la 
CSUiSP. Igualment, després de la finalització del període d'emergència, no ha tornat a ser 
adjudicatària de comandes. 

Respecte a les contractacions amb la mercantil “I”. 

- Empresa radicada a Nàquera, dedicada a la fabricació de detergents, per la qual cosa el 
seu objecte social no està relacionat amb el subministrament de productes sanitaris. 

- Rep entre els mesos de març i agost de 2020, múltiples encàrrecs de la CSUiSP, de 
subministrament de diversos productes sanitaris. 

- Els productes, malgrat ser demanats en la primera meitat de 2020, són servits “a mesura 
que són aconseguits”, arribant fins i tot a ser servits al desembre de 2020, això és, en algun 
cas amb més de sis mesos de retard, la qual cosa no justifiquen la tramitació d'emergència. 

- L'anterior circumstància és deguda, entre altres circumstàncies, al fet que SOSMI no fabrica 
directament tots els productes, únicament el gel hidroalcohòlic, per la qual cosa, per a 
complir amb les comandes realitzades per la CSUiSP realitza les compres dels productes 
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sol·licitats a diferents proveïdors, també valencians, revenent simultàniament els productes 
a la CSUiSP, constatant-se un increment de preu de revenda, que encareix de mitjana un 
22,52% el preu dels productes per al destinatari final, la CSUiSP. 

- L'empresa aporta factures de compra a proveïdors valencians. L'increment de cost del 
producte obtingut per la diferència entre el valor de compra de SOSMI i el valor de venda a 
la CSUiSP, xifrat en una mitjana del 22,52%, suposa un sobrecost final com a marge 
comercial repercutit a la CSUiSP d'1.626.873,88 €. 

- Per si no fos prou, el retard en els subministraments comporta que es mantinguen preus 
molt elevats (més del doble) en una conjuntura de mercat ja flexible, amb oferta bastant i 
preus més baixos. 

- La CSUiSP no va acudir directament als proveïdors valencians contractats per SOSMI, a fi 
d'evitar un encariment innecessari dels productes. S'ha manifestat sobre aquest tema que 
això es va realitzar per motius d'eficiència en la gestió. 

- L'empresa va indicar que “el funcionari encarregat negociava el preu de venda, amb la 
finalitat d'ajustar-lo”, segons consta en l'acta de la inspecció. 

- L'empresa anteriorment a la data de les contractacions mai havia sigut proveïdora de la 
CSUiSP. Igualment, després de la finalització del període d'emergència, no ha tornat a ser 
adjudicatària de comandes. 

Respecte a les contractacions amb la mercantil “Z”. 

- En la inspecció a aquesta mercantil les persones entrevistades van declarar que “tenien 
molts productes i la Conselleria els va fer comandes, però després no els van agafar cap 
producte, i van haver de revendre'ls en altres entitats”. 

- Contràriament a l'anterior, en el full de càlcul excel de la CSUiSP, s'indica que la 
cancel·lació de les comandes es deu a “incompliment en el lliurament”, la qual cosa xoca 
frontalment amb la declaració de l'empresa. 

- En entrevista amb el personal de l'òrgan gestor, es va manifestar que les comandes van 
ser cancel·lades en considerar que el preu unitari dels productes era excessiu. 

- No obstant l'anterior, l'òrgan gestor aporta aclariments referent a la qüestió en fase 
d'al·legacions, que justificaria que la cancel·lació de les comandes va ser realitzada 
motivada pels continus retards en el lliurament dels productes. 

Respecte a la gestió i tramitació dels contractes per la CSUiSP: 

- En la primera actuació de personació practicada en l'òrgan gestor, es va aportar pel mateix 
una còpia del full de càlcul excel que centralitzava la informació de totes les comandes de 
subministraments sanitaris de la CSUiSP, gestionats tant pel Servei gestor (Subdirecció 
General d'Activitat Assistencial Integrada) com per la Comissionada COVID, designada per 
la Presidència de la Generalitat (Secretària Autonòmica d'Hisenda). 

- A preguntes dels funcionaris actuants sobre els motius pels quals es va contractar 
empreses valencianes que mai havien sigut proveïdores de la CSUiSP, es va fer constar 
que es van impartir verbalment directrius de “afavorir a empreses valencianes”. 

- A preguntes dels funcionaris actuants sobre el fet que l'anterior directriu poguera haver 
suposat la compra de determinats productes sanitaris a un preu elevat al qual es poguera 
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haver obtingut de proveïdors no valencians, es va fer constar que en alguns moments 
temporals es va posar en coneixement de la Comissionada COVID, designada per la 
Presidència de la Generalitat (Secretària Autonòmica d'Hisenda), que el mercat oferia 
productes a preus més baixos per empreses no valencianes. 

- L'òrgan gestor al·lega que la prioritat de la Conselleria era la disponibilitat del material 
adequat amb la major immediatesa possible, sense que el cost del producte fora el criteri 
determinant per a efectuar l'encàrrec. Tant és així que, com pot apreciar-se en la fulla Excel, 
apareixen com a proveïdores empreses valencianes, empreses espanyoles no valencianes 
i fins i tot empreses d'origen asiàtic, i que quan la Comissionada rebia una proposta d'alguna 
empresa a preus més baixos, o a preus més alts, fins i tot sent empreses no valencianes, si 
es podia assegurar la idoneïtat del producte i el subministrament immediat, sempre donava 
la directriu d'adquirir el producte fins a tindre un estoc suficient de reserva estratègica. 
Al·legacions que entren en contradicció parcial amb les declaracions acreditades en 
l'expedient. 

Resultat: Es finalitza l'expedient recomanant a la Conselleria de Sanitat Universal i Salut 
Pública: 

1a. Que per l'entitat es procedisca a iniciar els mecanismes de revisió d'ofici dels contractes 
adjudicats a mercantils que no han acreditat la seua capacitat i solvència per a ser 
contractistes, la qual cosa suposa un vici de nul·litat de ple de dret, adquirint drets quan es 
mancaven dels elements essencials per a la seua adquisició. 

2a. Que per l'entitat es dicten les instruccions internes que siguen precises amb vista a que 
pels diferents òrgans gestors en matèria de contractació de l'entitat es deixe constància 
formal per escrit que les contractacions s'ajusten a preus de mercat i els arguments objectius 
que així ho acrediten o, en defecte d'això, de les raons o motius basats en l’interés general 
que justifiquen la contractació no basada en preus de mercat. En aquest sentit: 

- En els contractes analitzats no consta la sol·licitud d'ofertes a més d'una empresa, la qual 
cosa hauria constituït una bona pràctica a fi d'adequar la tramitació excepcional 
d'emergència als principis de lliure competència i de selecció de l'oferta econòmicament més 
avantatjosa. 

- En els contractes analitzats el preu ha sigut fixat mitjançant la sola acceptació de l'oferta 
presentada pel respectiu contractista, en concórrer circumstàncies com ara la falta 
d'informació de l'òrgan de contractació sobre els preus imperants en el mercat, o la sol·licitud 
de tan sols una oferta. La situació exposada ha pogut contribuir al fet que s'hagen produït 
significatives diferències de preus en els productes objecte de contractació. 

- Excepte en els supòsits en els quals l'emergència fora tal que la finalitat del contracte 
poguera veure's compromesa, resultaria aconsellable que els òrgans de contractació 
sol·licitaren ofertes de diferents licitadors, i, en el seu cas, negociaren els termes del 
contracte susceptibles d'això, procurant proveir-se, en els supòsits en què això resultés 
possible, de referències dels preus habituals de mercat dels béns i serveis objecte de 
contractació. 

3a. Que per l'entitat es dicten les instruccions internes que siguen precises amb vista a que 
pels diferents òrgans gestors en matèria de contractació de l'entitat es deixe constància 
formal per escrit de: 
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- En els expedients ha de constar l'exposició raonada dels motius pels quals no és possible 
resoldre la situació mitjançant altres procediments menis restrictius, com la tramitació urgent 
de l'expedient o el procediment negociat sense publicitat per raó d'imperiosa urgència. 

- En els expedients ha d'indicar-se que l'activitat contractada es limita a l'estrictament 
indispensable per a previndre i remeiar els danys derivats de la situació d'emergència i que 
no es prolongarà fora de tal situació. 

- En els expedients ha de formalitzar-se l'ordenació verbal de les contractacions, a fi de 
verificar el compliment del que es disposa en l'article 120.1.c) de la LCSP i, per tant, la seua 
adequada tramitació mitjançant el procediment excepcional d'emergència. 

Seguiment: Finalitzat, amb incompliment. 

4.4.35. Denominació: Ajuntament de València. Contractes 
menors.  

Expedient: 2021/G01_02/000172 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció:  

Es denuncia contractes menors des de 2018 a 2021 amb el mateix objecte: disseny, 
coordinació, organització i comunicació de les activitats de la campanya València Canvia pel 
Clima, adjudicats a empreses vinculades. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. En els expedients de contractació E 08001 2019 29, E 08001 2020 4, E 08001 2020 30 i 
E 08001 2021 40 no es van dur a terme cap mena d'estudi de mercat. No consten estudis 
previs per a l'establiment de preus de mercat dels serveis contractats. 

2. No es va emetre en cap dels expedients objecte d'investigació, quan es van prestar els 
serveis contractats, cap informe de conformitat sobre la correcta execució dels serveis 
prestats i pressupostats. Malgrat informar-se, que de la documentació obrant en l'expedient 
es desprén que els treballs efectuats corresponen amb els pressupostats i executats no s'ha 
remés aquesta justificació excepte en l'expedient de contractació de 2021. 

3. En cap dels expedients de contractació E 08001 2019 29, E 08001 2020 4, E 08001 2020 
30 i E 08001 2021 40 consta acreditat la sol·licitud dels pressupostos a les diferents 
empreses, ni quin funcionari els va sol·licitar ni en la data que es va fer. Tampoc hi ha cap 
justificació de la data de presentació davant l'Ajuntament de València dels pressupostos o 
ofertes, ni el mitjà utilitzat per a això. Només en l'expedient i E 08001 2021 40 figuren dues 
ofertes, de data 6 de maig de 2021, remeses per correu electrònic. En l'expedient E 08001 
2019 29 ni tan sols consten ofertes diferents a les dels adjudicataris. 

4. S'han realitzat durant quatre anys, des de 2018 a 2021, contractes menors amb el mateix 
objecte: disseny, coordinació, organització i comunicació de les activitats de la campanya 
València Canvia pel Clima! Les necessitats que es pretenen satisfan amb aquests quatre 
contractes menors tenen identitat, i han sigut repetitives, periòdiques, recurrents i 
previsibles. S'han dut a terme diversos contractes menors incorrent en un fraccionament no 
permés de l'objecte del contracte, ja que en ser qualificats com a menors no han sigut 

https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/


MEMÒRIA DE ACTIVITAT DE LA AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAU DE 
2022 

 
 

 
 

 
201 

 

sotmesos a fiscalització prèvia, la qual cosa implica que s'han eludit les normes en matèria 
del procediment de contractació, així com en matèria de fiscalització 

5. En data 8 de març de 2022 s'ha iniciat el procediment obert de contractació durant 4 anys 
de la prestació del servei l'objecte del qual és el disseny, coordinació, organització i 
comunicació de les activitats de la campanya València Canvia pel Clima. Expedient de 
contractació identificat amb el número e 08001 2022 27. 

6. A causa de la vinculació entre les empreses adjudicatàries i les que presenten oferta, 
encara que formalment es presentaren diverses ofertes no es va promoure concurrència 
alguna real, ja que són les dues empreses, a les quals se sol·licita pressupost de manera 
recurrent, resultant adjudicatària qualsevol d'elles en virtut del que els representants de les 
mateixes consideren oportú que resulte adjudicatària, amb la falta de control municipal. 

Resultat: Recomanacions. 

1a. Instar l'ajuntament de València que procedisca a iniciar els expedients per a declarar la 
revisió d'ofici havent d'acreditar en els mateixos el cost efectiu de mercat dels serveis 
prestats i valorar la procedència sobre la base del mateix de la reclamació de quantitats en 
el seu cas, dels actes incursos en causa de nul·litat de ple dret. 

2a. Adequada planificació de la contractació en el servei de Medi Ambient. 

3a. Tramitació d'expedients interns de depuració de responsabilitats. 

Seguiment: Acceptació parcial de les recomanacions. 

4.4.36. Denominació: Ajuntament de Sueca i Ajuntament del 
Perelló. Denúncia sobre contractació de personal en 
dos administracions presumptament sense 
compatibilitat 

Expedient: 2020/G01_01/000327 (153/2019) 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia la possible existència d'irregularitats comeses en relació amb la 
doble contractació d'una persona en dos Ajuntaments relacionats, la qual cosa podria 
suposar una infracció a la normativa sobre incompatibilitats del personal al servei de les 
administracions públiques i a la normativa reguladora de la contractació administrativa. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Sobre la relació laboral amb l'Ajuntament de Sueca: 

L'article 1r.2 de la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d'incompatibilitats del personal al servei 
de les Administracions Públiques, estableix que no es podrà percebre, excepte en els 
supòsits previstos en la mateixa Llei, més d'una remuneració amb càrrec als pressupostos 
de les Administracions Públiques. 

D'acord amb el precepte citat, i excepte excepció prevista en la Llei, un empleat públic no 
pot compatibilitzar la retribució del seu lloc de treball amb una altra remuneració procedent 
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d'una Administració Pública, siga aquesta la mateixa en què presta els seus serveis o una 
altra diferent. 

La Llei 53/1984 no inclou entre les excepcions a aqueix principi general el supòsit que un 
empleat públic, en l'exercici d'una activitat privada declarada compatible, perceba una altra 
remuneració pública. 

La retribució obtinguda per la persona empleada pública per l'exercici d'una activitat privada 
en el contracte administratiu de serveis adjudicat per l'Ajuntament de la EATIM del Perelló 
suposa un 77% de les seues retribucions totals obtingudes com a personal eventual a 
l'Ajuntament de Sueca, la qual cosa infringeix la prohibició de l'art. 16 LIPAP, de manera que 
es configura com una activitat no compatible. 

L'anterior suposa la comissió d'una infracció disciplinària molt greu, en tractar-se d'una 
vulneració del que s'estableix en l'art. 95.2.n) del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic 
(TREBEP) i l'art. 141.1.n) de la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la Funció 
Pública Valenciana, aplicable al moment de comissió dels fets, i actual art. 170.1 de la Llei 
4/2021, de 16 d'abril, de la Funció Pública Valenciana. 

2. Sobre la relació mercantil de la persona ocupada a l'Ajuntament de Sueca amb 
l'Ajuntament de la EATIM del Perelló: 

El primer document de l'expedient de contractació és una “Declaració Responsable”, 
signada manuscrita i datada (també a mà) el 15 de juliol de 2019, en el qual manifesta que 
es disposa a participar en la contractació. Aquest document no té segell de registre d'entrada 
oficial en cap registre públic. Annex a l'anterior es troba un pressupost, que detalla les 
funcions que realitzaria “com a responsable de Comunicació de l'Ajuntament del Perelló”, i 
la seua “remuneració mensual: 1.249 €”. Crida l'atenció la formulació del pressupost com a 
remuneració mensual, concepte que no es contempla en l'art. 6 del Reial Decret 1619/2012, 
de 30 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament pel qual es regulen les obligacions de 
facturació, i que acosta la prestació a la consideració de la mateixa com una relació laboral 
privada, i no mercantil. 

L'import d'aquesta “retribució” s'ha fixat a únicament 1 €/mes per davall del llindar de 15.000 
€ per a adjudicar contractes menors de serveis, de duració màxima d'un any, d'acord amb 
el que s'estableix en l'art. 118.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic. 

Consten en l'expedient altres 2 pressupostos alternatius al de la persona contractada. A 
priori, els pressupostos provenen de dos proveïdors “diferents”, però s'ha constatat que es 
tracta de dues persones físiques vinculades amb una mateixa empresa, la qual cosa suposa 
un indici de conducta col·lusòria del mercat. No consta petició formal dels mateixos per part 
de l'Ajuntament del Perelló, ni consta tampoc la recepció formal d'aquests, la qual cosa 
impedeix verificar les circumstàncies concretes d'aquesta tramitació. Sobre aquest tema, 
s'ha informat per l'entitat que els pressupostos van ser sol·licitats verbalment i aportats per 
un regidor a l'expedient. 

La proposta d'adjudicació és al pressupost més car dels tres incorporats, la mateixa no fa 
cap esment als altres dos pressupostos ni justifica els motius d'elecció del pressupost més 
car. La publicació en la Plataforma de Contractació de l'Estat, només es fa referència a la 
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presentació d'una única oferta, la qual cosa suposa una contradicció amb l'aportació de tres 
pressupostos en l'expedient. 

Segons les metadades dels documents aportats, es constata que l'expedient es va tramitar 
i es van signar els documents en menis d'un minut, i l'Informe de Necessitat es va fer a 
posteriori de l'adjudicació, la qual cosa suposa una infracció del que s'estableix en l'art. 118.2 
de la LCSP, que estableix que: “en els contractes menors la tramitació de l'expedient exigirà 
l'emissió d'un informe de l'òrgan de contractació justificant de manera motivada la necessitat 
del contracte i que no s'està alterant el seu objecte amb la finalitat d'evitar l'aplicació dels 
llindars descrits en l'apartat anterior”. 

Resultat: Es finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions: 

A l'Ajuntament de Sueca: 

Procedir a instruir expedients per a valorar l'exigència de possibles responsabilitats 
disciplinàries al personal eventual d'aqueixa corporació, atés que, des de juliol de 2019 fins 
a juliol de 2020, ha simultanejat la percepció de retribucions per la feina de casa exercides 
en qualitat de personal laboral eventual de l'Ajuntament de Sueca amb la percepció de 
retribucions per treballs realitzats per a la EATIM del Perelló, en virtut de contracte menor 
de serveis, la qual cosa suposa una infracció al que es disposa en la normativa 
d'incompatibilitats, tal com ha quedat acreditat en el present expedient. 

A l'Ajuntament de la EATIM del Perelló: 

Que per l'entitat dicte les instruccions internes que resulten procedents amb vista a: 

1. Sol·licitar en la tramitació dels contractes menors propostes de diferents proveïdors, 
quan siga possible, per a garantir la selecció de l'oferta més avantatjosa i l'adequació al 
valor de mercat. Regulant els criteris d'adjudicació de manera prèvia, donant trasllat 
exprés dels mateixos juntament amb la invitació a la contractació. 

2. Que es deixe constància documentada en l'expedient electrònic tant de la petició de 
les ofertes com de la recepció d'aquestes. 

3. Que, en aquells casos en què se sol·licite més d'una oferta i l'òrgan de contractació 
opte per adjudicar el contracte a una oferta que no siga la més avantatjosa des del punt 
de vista econòmic, es procedisca a motivar adequada i prou aquesta adjudicació, 
acreditant que es tracta de l'oferta més avantatjosa per als interessos municipals. 

4. Que, en aquells casos en què se sol·licite més d'una oferta, es prenguen les mesures 
que corresponga amb vista a garantir que els diferents pressupostos i ofertes sol·licitats 
corresponguen a entitats independents i no vinculades. 

Seguiment: Finalitzat, amb compliment. 
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4.4.37. Denominació: Divalterra, S.A. Denúncia sobre la 
percepció presumptament indeguda de dietes per part 
de dos empleats 

Expedient: 2021/G01_02/000054 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacion-2022/ 

Descripció: Es denuncia la possible existència de possibles irregularitats comeses en 
relació la percepció presumptament indeguda de dietes per part de dos empleats en el si 
d'una societat mercantil de capital públic dependent de la Diputació Provincial de València. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. La clàusula de complement d'incapacitat temporal és de nova introducció per al segon 
període, que té el seu origen en el canvi d'òrgans de govern de Divalterra, esdevingut al juliol 
de 2015. 

2. La clàusula de complement de desplaçament és de nova introducció per al segon període, 
que té el seu origen en el canvi d'òrgans de govern de Divalterra, esdevingut al juliol de 
2015. 

3. No es contempla en la Disposició Addicional 12a de la Llei 7/1985, entre les retribucions 
bàsiques i complementàries, la possibilitat d'establir complements addicionals que 
retribuïsquen les despeses de desplaçament dels directius des del seu domicili al lloc de 
treball, o que complementen els ingressos produïts en períodes de baixa laboral fins a 
assimilar el 100% de retribució per al cas d'alta laboral. 

4. Amb l'encreuament de les dades informades i relacionades en els apartats anteriors, 
s'obté que els directius de Divalterra que, des de 2015, van percebre els complements 
d'incapacitat temporal i complements de desplaçament. 

5. Es desconeix qui van ser els autors materials del text del clausulat dels contractes d'alta 
direcció. 

6. La Diputació de València va establir en 2016 un marc comú per a la retribució del personal 
directiu que no contemplaria la retribució de complements de desplaçament o complements 
d'incapacitat temporal, sinó únicament la retribució bàsica i la complementària “de lloc” i 
“variable”, totes dues vinculades a l'acompliment objectiu del lloc de treball. 

No consta a aquesta Agència que es procedira a l'adaptació dels contractes requerida pel 
punt seté de l'Acord, almenys pel que fa al contracte del Director de Serveis Jurídics, 
Econòmics, d'Administració i Transparència, el contracte de la qual, amb el tenor literal 
originari de data 27 de juliol de 2015, es mantindria fins a la novació operada el 21 de gener 
de 2021. 

7. Els Informes Definitius d'Auditoria de Compliment de la legalitat vigent corresponent a 
l'exercici 2018 i exercici 2019 realitzat per la Intervenció General de la Diputació de València 
en col·laboració amb una signatura d'auditoria, estableixen que: 

“El Salari base a percebre anualment (12 mesos) pel treballador és superior a l'autoritzat per 
l'Acord de Diputació. 

https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacion-2022/
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La retribució anual total de l'empleat segons informació de la Societat (SB+CD) supera la 
retribució màxima total actualitzada autoritzada per la Diputació en el seu Acord plenari. 

Així mateix, i sense perjudici de l'exposat, s'ha abonat el 100% de la quantia mensual per 
complement de desplaçament durant els mesos de l'any 2018 en què el treballador ha estat 
en situació de baixa. Entén aquesta part que, de no haver-hi desplaçament al lloc de treball, 
haurà d'acreditar-se el dret a la percepció.” 

8. L'Informe de control intern, elaborat per la Intervenció General de la Diputació de València, 
d'acord amb el que s'estableix en el Reial Decret 424/2017, Reglament Control Intern Ens 
Locals, reafirma que les retribucions del Director de Serveis Jurídics, Econòmics, 
d'Administració i Transparència superen els imports màxims assenyalats en l'Acord adoptat 
per la sessió del Ple de la Diputació de València celebrat el 27 de setembre de 2016. 

9. L'informe del Director de Recursos Humans de Divalterra, de data 11 de juliol de 2018, 
recull diversos advertiments, a destacar les següents: 

1. Queda reafirmat que el denominat “complement d'incapacitat temporal” es va introduir 
ex novo per als contractes signats des de juliol de 2015. 
2. S'afirma que s'atén la interpretació de “condició més beneficiosa” que s'aplica a la 
totalitat de treballadors de l'empresa, en particular als de Brigades Forestals. No obstant 
això, ja ha quedat acreditat anteriorment que únicament alguns dels contractats com a 
alts directius es van beneficiar del denominat “complement de desplaçament” i 
“complement d'incapacitat temporal”. 
3. S'afirma rotundament que es compleix amb la legalitat i que aquesta interpretació és 
conforme amb el criteri de la Direcció de l'empresa. No obstant això, les auditories 
elaborades en les anualitats 2018 i 2019 posen en dubte, com s'ha indicat anteriorment, 
la legalitat de l'establiment d'aquests complements i el dret a la seua percepció en els 
períodes de baixa laboral. 

Així mateix, no consta que el criteri de “condició més beneficiosa per al treballador” haja 
sigut impulsat des de la Direcció de l'empresa. 

10. El 4 de juliol de 2019, a les 22.58, es va formalitzar renúncia al cobrament del 
complement per desplaçament pel Director de Serveis Jurídics, Econòmics, d'Administració 
i Transparència inclòs en el contracte com a salari per als casos de baixa mèdica (IT). 

No obstant l'anterior, s'ha aportat per l'empresa una “diligència manuscrita”, de data 22 de 
juliol de 2019, i l'autoria del qual resulta imputable al Director d'RR.HH, que posa de manifest 
el desistiment en la renúncia. 

11. És des de data 21 de gener de 2021 que s'ha procedit a la regularització de la retribució, 
eliminant els conceptes de complement d'incapacitat temporal i complement de 
desplaçament, com així s'acredita en les nòmines aportades per l'entitat, sense que s'hagen 
ajustat les quantitats amb efectes retroactius ni reclamat les quantitats indegudament 
abonades. 

12. L'establiment del complement de “incapacitat temporal” no infringeix la legalitat vigent, 
perquè correspon a la mera liberalitat dels òrgans de govern de la mercantil pública que, en 
general, adapta el seu funcionament a les normes de dret privat i, en el que a aquest 
particular es refereix, a la legislació laboral privada (només amb determinats matisos 
provinents dels empleats públics, que no afecten aquesta qüestió), sent els únics límits a 
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fiscalitzar els de caràcter econòmic, en tant que no es poden superar els límits retributius 
fixats legal i reglamentàriament en les normes aplicables que ja s'han indicat abans. 

• Tot això posa de manifest que la inclusió en el contracte d'un “complement 
d'incapacitat temporal” només s'ha aplicat als contractes d'alta direcció d'un 
determinat període, i només habilita completar l'import corresponent a les 
retribucions brutes anuals corresponents al període. S'ha constatat el següent: 

• En CAP dels contractes d'alta direcció celebrats amb anterioritat a juliol de 2015 es 
va incloure una clàusula que contemplara un “complement d'incapacitat temporal”. 

• En TOTS els contractes d'alta direcció analitzats en el període comprés entre juliol 
de 2015 i setembre de 2018 (un total de 14) es va incloure una clàusula que 
contemplara un “complement d'incapacitat temporal”. 

• Aquesta Agència no té constància que en CAP dels contractes laborals ordinaris de 
l'empresa (no d'alta direcció) s'haja inclòs el “complement d'incapacitat temporal”. 

• Es desconeix qui van ser els autors materials. 

13. Respecte al “complement de desplaçament”. 

La naturalesa jurídica del mateix ha sigut analitzada en l'Informe del President de Divalterra, 
de data 25 de maig de 2021, emés a petició d'aquesta Agència, que indicava respecte a la 
qüestió: 

1. Es tracta de compensar les despeses de desplaçament des del domicili del 
treballador. 
2. La compensació pel desplaçament des del domicili del treballador fins al centre de 
treball, no es troba en cap de les excepcions assenyalades en l'art. 147 de la Llei 
General de la Seguretat Social, per la qual cosa ha de ser considerat com a “concepte 
salarial”. 
3. Assegut l'anterior, és evident que, tractant-se d'un “concepte salarial”, aquest ha de 
ser cobert per el “complement d'incapacitat temporal”. 
4. Per tot això, no es requereix de major justificació que acreditar el domicili habitual. 

Referent a les anteriors conclusions de l'informe del President de Divalterra, pel que fa a la 
1a d'elles, hauria d'entendre's que, sota aquelles circumstàncies en les quals no es 
produïsca un desplaçament des del domicili del treballador cap al centre de treball 
(situacions de baixa laboral, confinament domiciliari i anàlogues), no es generaria el dret a 
la percepció. 

Pel que fa a la conclusió 4a, l'empresa ha manifestat que no s'han sol·licitat justificants de 
despeses realitzades pel desplaçament dels directius des dels seus domicilis al centre de 
treball. 

14. S'ha realitzat l'anàlisi del Complement de Desplaçament del Contracte del Director de 
Serveis Jurídics, Econòmics, d'Administració i Transparència, constatant-se que el domicili 
habitual designat en el contracte no seria correcte, sobre la base d'actes propis de Divalterra 
i els certificats oficials d'empadronament obtinguts. 

La quantia total incorrectament abonada, en cas que fora certa l'anterior hipòtesi ascendiria 
a 36.426 €. 

15. S'ha realitzat l'anàlisi del Complement de Desplaçament del Contracte del Contracte de 
la cogerent, constatant-se que el domicili habitual designat en el contracte es trobaria a 
València, per la qual cosa no generaria dret a la seua percepció. 
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La quantia total incorrectament abonada, en cas que fora certa l'anterior hipòtesi ascendiria 
a 4.786,34 € €. 

16. S'ha realitzat l'anàlisi del Complement de Desplaçament del Contracte del Contracte d'un 
directiu, constatant-se que el domicili habitual designat en el contracte es trobaria a València, 
per la qual cosa no generaria dret a la seua percepció. 

La quantia total incorrectament abonada, en cas que fora certa l'anterior hipòtesi ascendiria 
a 3.892,83 €. 

Resultat: Es finalitza l'expedient recomanant a Divalterra, S.A.: 

1a. Procedir a instruir expedients per a valorar l'exigència de possibles responsabilitats a les 
autoritats que han intervingut en els fets acreditats en la investigació i que han implicat un 
abonament de quantitats indegudes en concepte de complement de desplaçament, valorant 
l'exigència de responsabilitat derivades, si escau, per la possible prescripció de les accions 
si fos així finalment. 

2a. Iniciar els expedients de reintegrament de les quantitats indegudament pagades. 

Seguiment: Finalitzat, amb incompliment. 

4.4.38. Denominació: Ajuntament d’Elx. Irregularitats en 
matèria contractual 

Expedient: 2022/G01_02/000058 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia l'existència de diversos acords adoptats per la JGL de l'Ajuntament 
d'Elx en els quals es decideix l'aprovació de múltiples despeses malgrat comptar amb 
informes d'objecció de la intervenció municipal, que assenyala que les despeses efectuades 
s'han realitzat ometent requisits essencials en la tramitació dels expedients, atés que o bé 
s'hauria vulnerat el que s'estableix en les bases d'execució del pressupost o bé s'hauria 
contravingut o previst en la normativa de contractació administrativa, havent-se 
suposadament produït amb aquesta pràctica un fraccionament de contractes que podria ser 
constitutiu de prevaricació administrativa. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. En relació amb l'import anual que s'ha abonat per l'Ajuntament en concepte de 
subministrament de material de ferreteria en els anys 2019, 2020 i 2021, s'han efectuat 
despeses per aquest per un import total de 650.153,50 euros en 3 anys, ascendint l'import 
sense cobertura contractual a 410.840,53 €. 

2. En relació a les quantitats que s'han satisfet des de l'any 2017 fins a l'actualitat en 
concepte de servei assistència tècnica per a la retransmissió en les xarxes socials i altres 
mitjans, el total ascendeix a 142.927,56 €, que s'han facturat a l'Ajuntament sense cobertura 
contractual. 

https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/
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Aquest servei ha sigut prestat des de 2017 i fins a 31/12/2019 per un tercer, persona física, 
i des de 2020 fins a l'actualitat per una mercantil. S'ha constatat que el tercer ostenta el 50% 
de la titularitat real de la mercantil. 

De la documentació remesa s'observa que no es justifica degudament una contractació 
directa per a la prestació del citat servei, per la qual cosa l'Ajuntament hauria d'haver tramitat 
un procediment obert de contractació ajustant-se a la normativa contractual vigent a cada 
moment. 

3. En relació al subministrament i instal·lació 4 marquesines “model Elx” que es va facturar 
per una altra mercantil l'import de 43.201,60 €, s'ha constatat que no es va tramitar 
prèviament expedient de contractació algun, havent-se procedit a l'aprovació i pagament de 
la despesa efectuada per part de la JGL, previ informe d'objecció de la Intervenció, en el 
qual es posava de manifest tant l'incompliment de la normativa contractual com la falta de 
justificació de les actuacions realitzades que es plasmen en l'informe de l'enginyer municipal 
relatiu a la factura presentada. 

4. A més de l'incompliment de la normativa contractual que suposa la falta de tramitació dels 
corresponents expedients i que pot ser constitutiva d'un vici de nul·litat de ple de drets dels 
actes aprovatoris de la despesa ocasionada (article 47.1 e) de la Llei 39/2015), el no licitar 
els contractes permetent la falta de concurrència, origina un possible perjudici per a l'entitat 
local, ja que l'existència de diversos licitadors comporta normalment una reducció del cost 
de la prestació o almenys una major adequació al mateix del valor de mercat d'aquesta 
prestació. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions: 

1a. Que procedisca a instar la revisió d'ofici de l'acte d'aprovació de la factura emesa per la 
mercantil que va subministrar i va instal·lar 4 marquesines “model Elx”, acord de la JGL en 
data 24/05/2021 per import de 43.201,60 €. Això per existir una possible causa de nul·litat al 
no constar la tramitació prèvia del corresponent expedient de contractació. 

2a. Que procedisca a instar la revisió d'ofici els actes administratius dictats aprovatoris de 
les factures en concepte de servei assistència tècnica per a la retransmissió en les xarxes 
socials i altres mitjans sense cobertura contractual emeses pels tercers vinculats. Això per 
existir una possible causa de nul·litat al no constar la tramitació prèvia del corresponent 
expedient de contractació. 

3a. Que procedisca a tramitar l'expedient de contractació corresponent en compliment de la 
normativa vigent per l'import total estimat de subministrament de material de ferreteria amb 
la finalitat d'evitar que s'efectuen compres d'aquest material sense l'oportuna cobertura 
contractual. 

Seguiment: en tràmit. 

4.4.39. Denominació: AVSRE. Utilització privada bens públics.  

Expedient: 2021/G01_02/000207 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia la utilització dels vehicles adscrits al centre de coordinació 
d'emergències per a qüestions particulars. 

https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/
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S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Els vehicles adscrits a aquesta subdirecció compleixen una doble funció, d'una banda, 
garantir els desplaçaments per raó de servei o treball ordinari del personal del Centre de 
Coordinació d'Emergències, i per un altre, garantir la participació les 24 hores del dia i els 
365 dies de l'any del personal i les unitats adscrites en situacions d'emergència activa en el 
marc del que s'estableix en els diferents plans i procediments de protecció civil. 

2. El personal del centre, a la vista de la informació facilitada i analitzada, fa un correcte ús 
del parc mòbil, però no està degudament acreditat en tots els casos. Consten en la taula 
remesa de control espais en blanc, la qual cosa suposa que no es disposa d'aquestes dades 
perquè no s'ha emplenat la fitxa de la forma completa i correcta. 

3. En relació amb les fitxes de control que es remeten s'acredita un sistema d'emplenament 
manual, sense suport documental electrònic ni automatitzat. No consta que es duga a terme 
un control diari ni s'actualitze diàriament el llistat sobre la utilització del parc mòbil. 

4. A la vista dels documents aportats i analitzats, el secretari autonòmic utilitza els cotxes 
del parc mòbil per a l'ús corresponent per raó de servei o treball ordinari conforme a les 
seues funcions. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions: 

1a. Que es dicten les instruccions internes oportunes, o s'actualitzen les existents, que 
garantisquen el correcte emplenament en tots els casos del formulari específic disponible 
per a la utilització dels vehicles oficials de manera preferent, en el lloc de control de Vigilància 
del Centre de Coordinació d'Emergències, per als desplaçaments del personal adscrit al 
Centre. 

2a. Que s'implemente un sistema de gestió electrònic, que permeta que la sol·licitud, gestió, 
seguiment i extrapolació d'informes o quadres de comandaments, de l'ús dels vehicles 
oficials de l’AVSRE, de tal manera que el registre dels formularis específics d'utilització es 
realitze per mitjans electrònics, garantint que tant la sol·licitud com el registre siga 
automatitzat i genere traçabilitat directa en el sistema. 

Seguiment: Finalitzat, amb compliment. 

4.4.40. Denominació: Ajuntament d’Albal. Conveni ADIF - 
ALBAL per a la construcció i finançament de l’estació 
rodalies. 

Expedient: 2022/G01_02/000057 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia suposades irregularitats de l'Ajuntament d'Albal en relació amb la 
tramitació, finançament i signatura del conveni amb l'entitat pública empresarial 
Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF) per a la construcció i finançament de la 
nova estació de rodalia en el municipi d'Albal (València). 
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S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Falta de competència per a assumir els compromisos adquirits i inexistència de tramitació 
de l'expedient necessari per a l'exercici de competències impròpies. 

2. L'Ajuntament d'Albal modifica el termini del conveni incomplint la normativa aplicable, 
cofinançant unes obres a un preu superior al que ADIF aquesta abonant a la mercantil 
adjudicatària i està reembossant el cost d'unes expropiacions a un preu superior al que l'ens 
estatal, beneficiària de l'expropiació, ha adobat als propietaris els terrenys expropiats. 

3. L'Ajuntament no es planteja modificar el conveni per a ajustar-lo als imports reals de les 
obres adjudicades (4.114.471’08 € IVA no inclòs) i el preu just fixat pel Jurat Provincial 
d'Expropiacions respecte de les parcel·les afectades per la infraestructura ferroviària 
(72.861,57 €) i amb això recalcular el calendari de pagaments de l'ajuntament a les quantitats 
reals i no les previstes, per a no estar realitzant pagaments sobre imports previstos molt 
superiors als reals que suporta ADIF i coneguts per l'Ajuntament. 

4. Inexistència de crèdit adequat i suficient en el moment d'aprovar i formalitzar el conveni 
entre l'Ajuntament d'Albal i l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF), per a la 
construcció i finançament de la nova estació de rodalia en el municipi d'Albal. 

5. Falta de justificació adequada de la urgència en la sessió plenària de 24 de setembre de 
2020. 

6. Inexistència del contingut mínim que exigeix els articles 47 i següents de la Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. Inexistència d'informes tècnics, jurídics i 
econòmics en l'expedient. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions: 

1a. Iniciar la revisió d'ofici dels acords del ple de data 31 de gener de 2019 i 24 de setembre 
de 2020. 

2a. Valorar l'inici d'expedients d'informació reservada per a valorar la possible exigència de 
responsabilitats disciplinària, comptable o d'un altre tipus, que en el seu cas corresponga del 
personal i autoritats al servei de les administracions públiques, que han participat (o per les 
funcions que tenen assignades, haurien d'haver participat) en la tramitació i execució del 
conveni amb vicis de nul·litat de ple de dret i amb les irregularitats administratives 
acreditades en la present investigació. 

Fase de Seguiment: En tràmit 

4.4.41. Denominació: Ajuntament de Peníscola. Denúncia 
sobre presumptes irregularitats en el procés de 
selecció per al lloc d’inspector de Policía Local 

Expedient: 2021/G01_02/000259 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia presumptes irregularitats en el procés de selecció per al lloc 
d'inspector de Policia Local de l'Ajuntament de Peníscola. 
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S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Les Bases de 30 d'abril de 2019, “Per a la formació d'una borsa de treball de places 
d'Inspector de la Policia Local de Peníscola pel sistema de millora d'ocupació”, van establir 
com a requisit de titulació d'accés el següent: d) Estar en possessió del títol universitari de 
diplomat, llicenciat o grau, d'enginyeria tècnica, diplomatura universitària, arquitectura 
tècnica, de formació professional de tercer grau o equivalent, o tindre complides les 
condicions per a obtindre-la en la data que finalitze el termini de presentació d'instàncies.” 

2. No obstant l'anterior, la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals 
de la Comunitat Valenciana, establia, en la seua redacció vigent al moment d'elaboració de 
les Bases (30 d'abril de 2019): 

“Article 37. Escales, categories i grups de classificació professional. 
1. La jerarquia dels cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana obeirà a les 
següents escales, categories i grups de classificació professional: 
(...) 
b) Escala tècnica: 
(...) 
2. Inspector o inspectora, grup A, subgrup A2. 
(...) 
2. Per a cada escala s'haurà d'estar en possessió de la següent titulació acadèmica: 
(...) 
b) Escala tècnica: Títol universitari de Grau o equivalent. 
(...)” 

3. El Dictamen núm. 355/2021 del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en 
el qual es conclou, per a una qüestió similar a la plantejada, va concloure en síntesi el 
següent: 

“(…) 

10.- La pròpia Llei 17/2017 detalla en el seu article 58.e) que les persones que aspiren a 
l'ingrés en els Cossos de Policia Local han de reunir, com a mínim i entre altres, el requisit 
d'estar en possessió de “la titulació acadèmica exigible a cada escala o, en el seu cas, 
l'equivalent per al grup al qual pertany la plaça convocada, d'acord amb la legislació bàsica 
de l'Estat” i, si la titulació requerida és la de grau universitari, la diplomatura no pot tindre el 
caràcter de titulació equivalent, llevat que s'habilite i es complete el procediment ad hoc per 
a la seua adaptació. 

En cas contrari, i com es determina en les pròpies bases de la convocatòria, i sent que la 
Llei de Coordinació de Policies Locals reclama, com a mínim, una determinada titulació 
universitària de grau, existiria un règim jurídic perenne, sense extinció, sense necessitat 
d'equivalència, que faria innecessari el procediment de reconeixement i transferència de 
crèdits, ja que qui disposara d'una titulació pre-Bolonia la mantindria amb caràcter general. 

A efectes dialèctics, el règim transitori sol podria ser esgrimit, eventualment en el supòsit en 
el qual no existira o no s'haguera habilitat aquest procediment per a l'equivalència i conversió 
consegüent d'una diplomatura en un grau, la qual cosa potser podia justificar que concorren 
els pressupostos que permeten considerar que el procés d'implantació dels nous títols, com 
s'indicava l'any 2007, no ha sigut generalitzat. No se sustenta que l'any 2021, sense haver-
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se efectuat cap adaptació, aquests títols puguen ser considerats, sense més, com a 
equivalents, perquè això suposa consolidar un règim d'equivalència automàtica no prevista 
en la norma. 

Si l'apartat 2 de l'article 37 de la Llei 17/2017 exigeix per a l'escala superior i tècnica estar 
en possessió d'un títol universitari de grau “o equivalent”, aquesta equivalència significa 
l'activació del necessari procés d'adaptació que converteix el títol pre-Bolonia en un títol 
universitari de grau, en coherència amb l'enquadrament de places en un determinat grup de 
titulació.” 

4. Pel que cal concloure que les Bases van admetre com a títols habilitants per a l'accés 
títols acadèmics no regulats expressament en la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de 
coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, en la seua redacció vigent al 
moment d'elaboració de les Bases (30 d'abril de 2019). 

5. De l'anàlisi de les al·legacions de l'entitat, cal concloure que, si bé inicialment, en el 
moment d'aprovació de les bases, l'ordenament jurídic vigent no permetia d'una manera 
clara i irrevocable l'ús de titulacions “equivalents” a la de Diplomatura per a l'accés als llocs 
d'Inspector de Policia Local, de la interpretació conjunta del marc normatiu i jurisprudencial. 
En l'actualitat aquesta controvèrsia jurídica ha sigut resolta en mitjançant la modificació de 
la Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat 
Valenciana, operada per la Llei 7/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió 
administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2022. 

Tot això porta a concloure definitivament que, fins i tot en el cas de considerar, eventualment, 
que, anteriorment a la modificació operada per la Llei 7/2021, de 29 de desembre, el títol 
aportat per l'aspirant poguera no habilitar-li per a la participació en els processos selectius 
per a la categoria d'Inspector de Policia Local, en l'actualitat, cap dubte pot albergar-se 
referent a aquesta habilitació efectiva, la qual cosa veda qualsevol possibilitat de revisió dels 
actes administratius, tal com estableix l'art. 110 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, quan indica que “les 
facultats de revisió establides en aquest Capítol, no podran ser exercides quan per 
prescripció d'accions, pel temps transcorregut o per altres circumstàncies, el seu exercici 
resulte contrari a l'equitat, a la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis”. 

Resultat: Es finalitza l'expedient acordant l'arxiu d'aquest. 

Seguiment: No procedeix. 

4.4.42. Denominació: Conselleria d’Educació, Cultura i Esport. 
Irregularitats en la gestió econòmica del col·legi públic 
CEIP 8 d’Abril de San Antonio de Benagéber 

Expedient: 2020_G_01_01/000125 – 2022_G_01_02/00106 i 2022_G_01_02/00117 
Enllaç a la publicació:https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia les irregularitats en la gestió econòmica del col·legi, que es van 
concretar en els següents fets: a) Presumpte “robatori de diners no comptabilitzats”, 
corresponent al cobrament que als pares d'alumnes d'infantil els fan per a comprar material, 
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b) Presumpte “cobrament indegut de menús del menjador escolar” i c) Sol·licitud de material 
excessivament car que no s'utilitza o es tira. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. El procediment instruït per l'administració autonòmica respecte a la contractació del citat 
servei, en el CEIP 8 d'Abril, així com en la resta de centres escolars públics, vulnerava el 
que s'estableix en l'article 123 apartats 1 i 2 de la de la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig 
d'Educació (LOE), l'article 6 de l'Ordre 53/2012, així com la normativa que regula la 
contractació en el sector públic. 

2. Conforme al procediment de contractació implementat, les Direccions Territorials 
d'Educació, Cultura i Esport de València, Castelló i Alacant estan formalitzant anualment 
contractes per al servei de menjador escolar que, per la seua quantia i prestació continuada 
en el temps, requereixen licitació pública de concurrència competitiva concorde al marc 
normatiu de la contractació en l'àmbit administratiu. 

3. El preu públic del menú del menjador escolar no ha sigut establert conforme disposa 
l'article 3 del Decret 103/2014, de 4 de juliol, del Consell, pel qual es regulen els preus públics 
de la Generalitat estableix el règim general aplicable als preus públics de la Hisenda de la 
Generalitat Valenciana. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions: 

1a. S'ha d'instruir el procediment de licitació pública del servei complementari de menjador 
escolar, complint amb el que es disposa en la normativa contractual, per a tots els col·legis 
públics, titularitat de la GV, que requerisquen disposar d'aquest servei. 

2a. S'ha d'instruir el procediment per a establir el preu públic del servei complementari del 
menjador escolar que satisfan els usuaris d'aquest, conforme disposa el Decret 103/2014, 
de 4 de juliol, del Consell. 

3a. Conforme a l'aprovat pel Decret llei 2/2022, de 22 d'abril, del Consell, per a la reducció 
temporal de l'import de les taxes pròpies i preus públics de la Generalitat per a fer front a 
l'impacte de la inflació, aprovada en la sessió de 26 de maig de 2022 (article 2.2), haurà 
d'informar-se als centres escolars públics, quan són els centres escolars els que cobren 
directament als usuaris del servei el preu públic, que procedisquen a aplicar la reducció del 
10% de l'import del citat ingrés públic. 

Fase de seguiment: En tràmit. 

4.4.43. Denominació: Hospital La Fe de València. Denúncia 
sobre irregularitats en relació amb compres de material 
inventariable. 

Expedient: 2021/G01_02/000122 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia la possible existència de determinades irregularitats comeses en 
relació amb la compra de material inventariable per part de la concessionària del servei de 
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màquines expenedores de menjar i beguda a l'Hospital La Fe de València, la qual cosa 
podria suposar una infracció a la normativa sobre contractació pública. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Ha quedat acreditada l'adquisició directa d'un total de 45 compres per import de 
181,025,08 € i posterior lliurament per donació a l'Hospital La Fe per part de l'adjudicatari 
del contracte (expedient 197/2017) d'instal·lació i explotació de màquines expenedores de 
begudes i productes d'alimentació, tractant-se d'adquisicions de material divers per a 
l'Hospital sense seguir els procediments regulats en la normativa de contractació pública. 

2. La interpretació de la Direcció del contracte es justifica sobre la base de l'apartat de la 
clàusula 8,1 que estableix que “l'empresa adjudicatària assumirà al seu càrrec l'execució 
d'aquestes actuacions o altres relacionades amb el millor servei i confortabilitat del pacient i 
dotació de mobiliari, prèvia autorització de la Direcció per un import màxim de sis-cents 
huitanta euros amb noranta-un cèntims sense IV A (681.91,€) anuals per màquina. Les 
actuacions o inversions a realitzar sempre estaran acompanyades d'un pressupost i es 
consideraran vàlides quan siguen recepcionades per l'Administració.” 

Si bé, es refereix a una part de la clàusula 8.1 citada i s'obvia, la redacció íntegra en la qual 
s'integra l'apartat referit en la justificació, que literalment recull, “En tot cas l'empresa 
adjudicatària haurà de realitzar les actuacions de remodelació i reposició de les màquines 
expenedores i d'adequació dels espais en els quals estiguen situades les mateixes, sempre 
que el sol·licite i autoritze la Direcció i quan aquestes actuacions es deguen a: 

•(…) 

•L'empresa adjudicatària assumirà al seu càrrec l'execució d'aquestes actuacions o altres 
relacionades amb el millor servei i confortabilitat del pacient i dotació de mobiliari, prèvia 
autorització de la Direcció per un import màxim de sis-cents huitanta euros amb noranta-un 
cèntims sense IV A (681.91,€) anuals per màquina. Les actuacions o inversions a realitzar 
sempre estaran acompanyades d'un pressupost i es consideraran vàlides quan siguen 
recepcionades per l'Administració. 

•En cas d'utilitzar màquines combinades per a l'expedició de dues o més productes, 
computaran com a màquines independents.” 

De la literalitat de la clàusula 8.1 en la seua integritat, la mateixa habilita a l'empresa 
adjudicatària a l'execució d'actuacions relacionades amb el millor servei i confortabilitat del 
pacient i dotació del mobiliari, però sempre en relació amb l'objecte del contracte, i com 
expressament es recull les “actuacions de remodelació i reposició de les màquines 
expenedores i d'adequació dels espais on estiguen situades les mateixes…). Pel que la 
interpretació aconseguida per la gerència no s'ajusta al contingut del clausulat i es desvia 
de l'objecte del contracte. 

3. Els informes emesos sobre els Plecs i documents que van integrar l'expedient de 
contractació, i no avalen o refuten la interpretació que la Direcció de l'Hospital realitza de la 
clàusula 8.1, atés que la mateixa es realitza en la fase d'execució del contracte. 

4. No s'aporta documentació acreditativa d'haver exercitat la prerrogativa d'interpretació dels 
contractes conforme al procediment contradictori establert en els arts. 211 del Reial Decret 
Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes 
del Sector Públic i 97 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 
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L'entitat hauria de justificar que s'ha realitzat la tramitació del procediment contradictori 
normativament establert o aportar còpia de les resolucions i/o acords dictats en relació amb 
aquesta qüestió i comunicats a l'adjudicatari, i acreditar la conformitat del mateix o la 
inexistència d'oposició. 

5. No s'ha executat formalment la potestat administrativa d'interpretació dels contractes, 
emetent-se per l'Advocacia de la Generalitat Valenciana informe que establisca els límits a 
l'abast i contingut del que s'estableix en la clàusula 8.1 dels Plecs. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions a l'Hospital La Fe de 
València: 

1a. Tramitar formalment el procediment per a exercir la potestat administrativa d'interpretació 
dels contractes, sol·licitant a l'Advocacia de la Generalitat Valenciana informe sobre els límits 
a l'abast i contingut del que s'estableix en la clàusula 8.1 dels Plecs, conforme al procediment 
contradictori establert en els arts. 211 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, 
pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic i 97 del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el Reglament general de la Llei de Contractes 
de les Administracions Públiques. En concret en el que afecta la interpretació realitzada per 
la gerència de l'Hospital sobre aquesta, i el sistema indirecte d'adquisició de material sanitari 
que implica de facto, sense respectar els procediments de la legislació de contractes, i 
permetent l'obtenció de béns que no guarden relació amb l'objecte principal del contracte 
adquirits de manera prèvia pel concessionari i donats posteriorment a l'Hospital. 

2a. En funció del resultat del procediment per a exercir la potestat administrativa 
d'interpretació dels contractes, i si la mateixa acredita que la interpretació realitzada fins al 
moment vulnera la normativa de contractació pública, valorar l'obertura d'expedients 
d'exigència de responsabilitats, que si escau procedisquen. 

Seguiment: En tràmit. 

4.4.44. Denominació: Ajuntament de Callosa de Segura. Procés 
selectiu de la policia local 

Expedient: 2021/G01_02/000131. 
Enllaç a la publicació:https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacion-2022/ 

Descripció: Es denuncia presumptes irregularitats esdevingudes en l'aprovació de la llista 
d'aspirants admesos per a participar en el procés selectiu per a la formació d'una borsa de 
treball per a la provisió temporal de dues places adscrites al lloc d'oficial de la policia local 
de Callosa de Segura pel sistema de millora d'ocupació (llista aprovada mitjançant Resolució 
de l'Alcaldia de l'Ajuntament de Callosa de Segura númer 2016-0118 de data 12 de febrer 
de 2016). 

En concret s'alerta sobre la possible falta de titulació requerida en algun dels aspirants 
admesos en el procés selectiu, citant-se a l'agent de policia local Don F.J.S. a. 
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S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Un funcionari de la Policia Local de l'Ajuntament de Callosa de Segura, per a acreditar el 
compliment d'un dels requisits per a participar en el procés de selecció (el requisit de titulació 
concretament), va presentar certificat d'estudis de batxillerat corresponent a un sistema 
d'estudis estranger, estudis que no es troben reconeguts oficialment mitjançant el 
corresponent procediment d'homologació o convalidació a l'efecte de poder sorgir els efectes 
corresponents a Espanya. 

2. L'incompliment d'aquest requisit pot suposar que l'acte de nomenament com a agent de 
la Policia Local de l'Ajuntament de Callosa de Segura del citat funcionari siga nul de ple dret 
de conformitat amb el que s'estableix en l'apartat f) de l'article 47.1 de la Llei 39/2015 d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions: 

1a. Que procedisca a instar la revisió d'ofici de l'acte de nomenament de l'agent de la Policia 
Local de l'Ajuntament de Callosa de Segura. Això per existir una possible causa de nul·litat 
de ple dret de de el Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, al 
no complir el citat tercer el requisit de titulació necessari per a l'accés al lloc d'agent de la 
policia local. 

2a. Que valore l'inici del procediment o procediments per a dirimir, si escau, les possibles 
responsabilitats del personal al servei de les administracions públiques, que van participar 
en l'òrgan tècnic de selecció o tribunal que va admetre un títol no vàlid per a acreditar el 
requisit d'accés a la funció pública. 

Seguiment: en tràmit. 

4.4.45. Denominació: Ajuntament de València i la Empresa 
Municipal de Transports. Denúncia sobre Expedients de 
contractació, menors, presumpte fraccionament de 
contractes  

Expedient: 2020/G01_01/000257 

Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia la possible existència de presumptes irregularitats comeses en 
relació amb determinats contractes realitzats per l'Ajuntament de València i l'Empresa 
Municipal de Transports. 

Entre els fets manifestats resulta d'especial rellevància l'existència de diverses adjudicacions 
de contractes separats, tant a una societat com als diferents integrants de l'entitat. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. S'han detectat pràctiques irregulars que no compleixen adequadament amb els principis 
inspiradors de la Legislació sobre Contractació Pública. 
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Aquestes pràctiques detectades són les següents: 

1.a.- Falta de fixació i justificació dels criteris per a la valoració del preu del contracte i el seu 
ajust a preus de mercat. 

• En alguns expedients analitzats no es justifica a priori adequadament el valor estimat 
del contracte, sinó que es realitza la justificació tecnicoeconòmica amb posterioritat 
als requeriments d'informació d'aquesta Agència, sense que consten en els 
expedients que els preus base de licitació s'adeqüen als valors de mercat. 

• La justificació ha de tindre un nivell de detall suficient, que permeta a terceres 
persones externes analitzar adequadament la mateixa. 

• La definició del preu del contracte a posteriori, mitjançant informes ad hoc per a això, 
acrediten la inexistència prèvia en els expedients de contractació analitzats, per la 
qual cosa procedeix recomanar a l'Ajuntament de València que adopte les 
disposicions internes que procedisquen amb vista a que pels òrgans gestors es fixen, 
en l'expedient de contractació seguit i sempre abans de cursar les invitacions dels 
contractes menors, els criteris per a determinar el preu del contracte i el seu ajust a 
preus de mercat, així com els criteris que se seguiran per a la selecció de l'oferta 
més avantatjosa en el seu conjunt. 

1.b.- Selecció de l'oferta que no suposa l'econòmicament més avantatjosa sense justificació. 

• En alguns expedients s'ha formalitzat l'adjudicació en favor de les propostes que no 
suposen el major estalvi econòmic, sense justificació tècnica que done suport a la 
decisió, i sense que conste acreditat en l'expedient els criteris de selecció que 
s'anaven a seguir. 

1.c.- Petició i recepció d'ofertes no incorporades als expedients. 

• En alguns expedients la petició d'ofertes es realitza de manera verbal. 
• En alguns expedients la recepció d'ofertes es realitza en mà. 
• En alguns expedients la incorporació de les ofertes es realitza pels propis tècnics. 
• En alguns expedients les ofertes rebudes superen el valor estimat del contracte fixat 

per l'òrgan gestor, quedant una única oferta dins del tipus de licitació, per la qual 
cosa no s'acredita la concurrència real i efectiva. 

1.d.- Petició i recepció d'ofertes de persones presumptament vinculades. 

• En alguns expedients s'ha sol·licitat oferta a proveïdors prèviament vinculats per 
relacions interprofessionals. 

• Es podria haver compromés l'objectivitat i l'eficiència en l'assignació de recursos 
públics, la qual cosa podria haver provocat una situació de concertació de preus i 
una conducta col·lusòria del mercat. 

2. S'han detectat actuacions que podrien eventualment suposar infraccions a l'ordenament 
jurídic 

En concret, han sigut les següents actuacions: 

2.a.- Presentació pels licitadors de més d'una oferta o presentació d'ofertes d'altres licitadors 
en contractacions relacionades. 
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• En un expedient es va detectar la proposta d'un licitador que acompanyava en unitat 
d'acte la proposta d'un altre licitador en un expedient vinculat. 

• La presentació per un licitador de proposicions d'un altre licitador pot suposar una 
vulneració directa d'aquests preceptes, i pressuposa un indici de conducta 
col·lusòria. 

• L'art. 145.3 del Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (actual art. 139.3 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, proscriuen l'anterior 
actuació, determinant l'exclusió dels licitadors afectats. 

2.b.- Falta de l'informe sobre l'estat de les obres que ha d'emetre el director facultatiu de 
l'obra (actual art. 243.3 LCSP, antic art. 235.3 TRLCSP) 

• En alguns expedients analitzats s'ha detectat l'omissió de l'informe sobre l'estat de 
les obres que ha d'emetre el director facultatiu. 

2.c.- Execució de contractes menors per períodes superiors a l'any, (19 mesos més tard de 
la data de la seua adjudicació en un expedient) 

• En alguns expedients analitzats s'ha detectat la superació del termini màxim de 
duració d'1 any per als contractes menors. 

• Tal com es va constatar, el contracte analitzat es va executar 19 mesos més tard de 
la data de l'adjudicació del contracte menor. 

2.d.- Aplicació de la regulació de baixes temeràries en la contractació menor 

• En algun dels expedients analitzats s'ha aplicat la regulació sobre baixes temeràries. 
L'òrgan gestor afirma, contradictòriament, que aquesta regulació no és aplicable a la 
contractació menor, però la utilitza per a descartar l'oferta econòmicament més 
avantatjosa, adjudicant d'aqueixa manera el contracte a una oferta de major cost, 
sense concedir tràmit d'audiència al licitador a excloure, ni sol·licitar la justificació de 
l'oferta com regula la normativa de contractació respecte a les ofertes temeràries, 
causant indefensió al licitador. 

2.e.- Modificació de contractes menors 

• En alguns dels expedients analitzats sembla que s'han tramitat modificacions d'un 
contracte menor, de manera que amb l'agregació d'imports se superen els llindars 
legalment previstos per a poder emprar el procediment de contractació menor, si bé 
la tramitació seguida no acredita la tramitació de la modificació sinó un procediment 
per a reconéixer l'obligació per l'excés. 

• Les modificacions contractuals es configuren amb un règim restrictiu: "una vegada 
perfeccionat el contracte, l'òrgan de contractació només podrà introduir 
modificacions per raó d'interés públic en els elements que ho integren, sempre que 
siguen degudes a necessitats noves o causes imprevistes, justificant-ho 
degudament en l'expedient". 

• El contracte menor podrà ser igualment susceptible de modificació contractual quan 
es donen les circumstàncies legals però sempre que amb la modificació no se 
superen les quanties màximes establides en la legislació per als referits contractes 
menors. 
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2.f.- Falta de notificació de l'adjudicació als licitadors no seleccionats 

• En alguns dels expedients analitzats es constata que, després de formalitzar 
l'adjudicació, no es comunica la mateixa als licitadors no seleccionats. 

• L'anterior causa indefensió i impedeix el coneixement de la resolució, la presentació 
de recursos contra aquesta, i el termini per a interposar-los. 

• Així mateix, això impedeix l'adequat compliment del principi de transparència. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions: 

Procedir a actualitzar i adaptar les Instruccions internes de Contractació, de manera que es 
garantisca el compliment dels següents extrems en la tramitació dels contractes menors: 

A) Que pels òrgans gestors es fixen, amb antelació a l'adjudicació dels contractes 
menors, els criteris per a determinar el preu del contracte i el seu ajust a preus de 
mercat, deixant constància de tot això en els expedients de contractació. 

B) Que pels òrgans gestors s'incorporen justificada i detalladament els criteris tècnics 
o judicis de valor que fonamenten l'adjudicació de contractacions menors a les 
ofertes que no són les més avantatjoses econòmicament, en el seu cas. 

C) Que pels òrgans gestors s'incorporen en la seua integritat a l'expedient tant les 
peticions d'ofertes com la recepció de les mateixes deixant acreditació documental 
d'aquestes, tant les peticions d'ofertes com la recepció d'aquestes, així com dels 
terminis concedits per a la presentació de les proposicions i del trasllat als licitadors 
dels criteris per a seleccionar les ofertes i altres aspectes tècnics i/o jurídics requerits. 

D) Que pels òrgans gestors s'adopten les mesures i tràmits necessaris amb vista a 
impedir la presentació d'ofertes per persones vinculades. 

E) Que pels òrgans gestors s'excloguen als licitadors que presenten més d'una 
proposta o plica, conforme al que s'estableix en l'art. 139.3 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic. 

F) Que pels òrgans gestors es done compliment al que s'estableix en l'actual art. 
243.3 LCSP, referent a la incorporació de l'informe sobre l'estat de les obres que ha 
d'emetre el director facultatiu, en els contractes menors d'obres. 

G) Que pels òrgans gestors es done compliment al que s'estableix en l'art. 29.8 
LCSP, que prohibeix que els contractes menors tinguen una duració superior a l'any. 

H) Que es dicten les instruccions als òrgans gestors perquè s'aplique degudament 
la regulació de les baixes temeràries en el si de la contractació menor, no permetent 
la seua aplicació de manera parcial en perjudici dels drets dels licitadors. 

I) Que pels òrgans gestors es complisca amb la prohibició de modificació dels 
contractes menors quan la quantia agregada supere els llindars establits per a la 
contractació menor. 

J) Que es notifique l'adjudicació als licitadors no seleccionats en una contractació 
menor, a fi de garantir els drets d'aquests. 

Seguiment: Finalitzat, amb compliment. 
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4.4.46. Denominació: Ajuntament d’Alaquàs. Sous i Salaris de 
la policia local 

Expedient: 2021/G01_02/000092 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia la presumpta existència d'irregularitats en les retribucions 
assignades a determinats llocs pertanyents al cos de la Policia Local de l'Ajuntament 
d'Alaquàs. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament d'Alaquàs de data 25 de maig de 2017, es va 
crear en la plantilla i en la relació de llocs de treball, de conformitat amb el que s'estableix 
en la normativa vigent, una nova plaça adscrita al cos de la policia local corresponent amb 
la categoria de “Intendent Principal”, actualment denominada “Comissari Cap”. 

2. Prèviament a aquest acord existia una plaça d'Intendent de la Policia Local que es manté 
després de l'acord anterior i que era, fins al moment de crear la plaça d'Intendent Principal, 
la plaça amb major nivell funcionarial en el cos de la Policia Local de l'Ajuntament d'Alaquàs. 
Aquesta plaça no veu modificat el seu complement específic després de la creació d'una 
plaça de nivell superior en el cos de la policia local. 

3. El lloc d'Intendent Principal té assignat un complement específic superior al del lloc de 
l'Intendent, ja que és el lloc de superior categoria del cos de la policia local de l'Ajuntament 
d'Alaquàs. 

4. No consta en les nòmines remeses que s'haja abonat complement de productivitat al 
funcionari que ocupa la plaça d'Intendent per l'acompliment de labors de prefectura de la 
policia local. 

5. Tots dos llocs, el d'Intendent i el d'Intendent Principal, tenen assignat un complement 
específic que, segons l'Ajuntament d'Alaquàs, s'ha configurat tenint en compte diferents 
factors a l'hora de la valoració d'aquests, no distingint expressament un factor sobre 
l'acompliment de la labor de prefectura. Aquest complement aprovat pel ple és el que 
s'abona als funcionaris que ocupen els citats llocs. 

6. Entén el citat Ajuntament que la labor de prefectura és subsumible dins del concepte de 
“responsabilitat” o “comandament”, que al seu torn pot ser susceptible de la seua 
consideració dins del complement específic o de destí. 

7. L'article 22 de la Norma-Marco sobre Estructura, Organització i Funcionament dels 
Cossos de Policia Local de la Comunitat Valenciana contempla la responsabilitat com a 
factor a valorar per a determinar la quantia del complement específic. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb l'arxiu del mateix i de la corresponent denuncia 

Seguiment: no procedeix. 
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4.4.47. Denominació: Fundació Visit València. Conveni 
subvenció Associació cultural “El Camino del Santo 
Grial”. 

Expedient: 2021/G01_02/000115 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia presumptes irregularitats esdevingudes en la signatura del conveni 
subscrit entre la Fundació Visit València i l'associació cultural “El Camino del Santo Grial”. 
En concret, s'alerta sobre un possible incompliment de la normativa vigent en matèria de 
concessió de subvencions que podria afectar el citat conveni. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Es va signar un conveni de col·laboració entre la Fundació Visit València i l'A. C. “El 
Camino del Santo Grial” per a la promoció de l'II any jubilar del Santo Grial. La Fundació es 
compromet a col·laborar amb l'Associació aportant 36.000,00 euros per a la posada en 
marxa de la “Aula Grial” i per a l'organització de les activitats culturals del Segon any Jubilar. 

2. L'Ajuntament de València, prèviament a la signatura del conveni, va adoptar sengles 
acords plenaris en els quals es va acordar participar en la realització de campanyes 
especials de promoció turística del Segon Any Jubilar. Així mateix, mitjançant acord de la 
JGL de 4/12/2020 es va autoritzar la Fundació Visit València a concedir la citada subvenció 
de 36.000,00 euros a l'A. C. El Camino del Santo Grial. 

3. A la Fundació Visit València li és aplicable la Llei 38/2003, de 17 de novembre, LGS, de 
conformitat amb el que s'estableix en l'apartat segon de l'article 3.2 d'aquesta, és a dir, quant 
als principis de gestió de l'article 8.3 (publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, 
igualtat, no discriminació, eficàcia i eficiència) i d'informació de l'art. 20 d'aquesta llei. 

4. En l'expedient tramitat prèviament a la signatura del Conveni no consta acreditat que els 
principis de publicitat i concurrència s'hagen observat en la concessió de la subvenció a l'A. 
C.. Tampoc consta publicada informació relativa a aquesta subvenció en la BDNS. 

5. La Fundació Visit València ha informat l’AVAF que mitjançant el conveni de col·laboració 
subscrit amb l'A. C. El Camino del Santo Grial es va instrumentar una subvenció de 
concessió directa conforme a l'article 22.2 c) de la LGS i l'article 67 del Reglament de 
desenvolupament d'aquesta llei, per a fomentar activitats d'interés públic. És important 
ressenyar que l'article 22.2 c) de la LGS parla de raons d'interés públic que dificulten la 
convocatòria pública de la subvenció i per tant justifique la seua concessió directa. No es 
qüestiona que el fet que la ciutat de València albergue el “Santo Cáliz” siga una qüestió 
d'interés turístic i general i que amb aquesta subvenció es done cobertura a una finalitat 
pública, però això no suposa a priori l'existència d'una raó d'interés públic que impedisca la 
convocatòria pública de la subvenció, o almenys aquesta raó no queda acreditada en 
l'expedient. 

6. Les irregularitats detectades i exposades en el present informe no constitueixen a priori 
una causa de nul·litat de ple de dret o anul·labilitat que invalide l'expedient tramitat per a la 
concessió de la subvenció per part de la Fundació Visit València. 
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7. No s'ha efectuat per part de la signatura d'auditoria privada contractada per la Fundació 
Visit València, una auditoria de compliment sobre l'aplicació per part d'aquesta Fundació de 
la normativa vigent en matèria de subvencions l'any 2020. L'auditoria de compliment 
corresponent a l'exercici 2021 es realitzarà directament pel Servei d'Auditoria Integral 
dependent de la Intervenció General de l'Ajuntament de València, segons consta en la 
documentació remesa a l’AVAF. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions: 

A la Fundació Visit València: 

1a. La redacció i circularització d'una instrucció interna en matèria de gestió de l'activitat 
subvencional amb la finalitat de garantir que en la tramitació dels expedients de concessió 
de subvencions es respecte la normativa aplicable en matèria subvencional, especialment 
els principis de gestió de l'article 8.3 de la LGS. 

2a. En cas d'existir en futurs expedients de concessió de subvencions raones i interés públic 
que impedisquen la concurrència, procedisca a acreditar aquesta circumstància 
documentalment a l'efecte de justificar una possible concessió directa. 

A l'Ajuntament de València: 

1a. Que revise els dades que consten en la Base de dades Nacional de Subvencions en 
relació amb les subvencions atorgades per la Fundació Visit València a l'efecte d'esmenar o 
completar, si escau, la informació que corresponga. 

2a. La redacció i circularització de les instruccions internes que procedisquen per a garantir 
el compliment de les obligacions de publicació en la Base de dades Nacional de 
Subvencions de la informació relativa a les subvencions atorgades per part dels ens 
dependents que les concedisquen. 

3a. Sol·licitar al Servei d'Auditoria Integral de l'Ajuntament de València que remeta a 
l'Agència Valenciana Antifrau l'Informe d'Auditoria del Sector Públic de l'exercici 2021 una 
vegada el mateix s'haja donat a conéixer al Ple del citat Ajuntament. 

Seguiment: en tràmit. 

4.4.48. Denominació: Ajuntament d’Albal. Contractació 
administrativa 

Expedient: 2021/G01_02/000165 
Enllaç a la publicació:https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia presumpta existència d'irregularitats en matèria de contractació 
administrativa esdevingudes a l'Ajuntament d'Albal en relació amb l'objecte del contracte i 
els treballs realitzats per la mercantil adjudicatària del contracte d'assessorament jurídic. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Els treballs a realitzar per la mercantil comprenen, entre altres tasques, l'assessorament 
jurídic de l'Ajuntament d'Albal mitjançant l'emissió d'informes escrits, fundats en dret i amb 
proposta de resolució que després es converteixen en acords que s'adopten per l'òrgan 
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municipal competent en cada cas i que, per tant, són confeccionats per un contractista, un 
tercer alié a la funció pública i no integrat en l'estructura administrativa de l'Ajuntament 
d'Albal. 

2. Per part del secretari municipal s'emet, en la majoria dels casos, una nota de conformitat 
als informes jurídics externs segons el que es disposa en l'article 3.4 del Reial Decret 
128/2018, de 16 de març, però aquesta nota de conformitat únicament procedeix quan es 
practica sobre informes que hagen sigut emesos pels serveis del propi Ajuntament; i la 
mercantil i els seus empleats no constitueixen un servei propi de l'Ajuntament, actuen en 
virtut d'un contracte administratiu de serveis. 

3. L'actuació de l'Ajuntament d'Albal no s'ajusta a la doctrina cassacional del Tribunal 
Suprem, continguda en la Sentència núm. 1160/2020 de 14 setembre, que conclou, entre 
altres qüestions, el següent: 

“De l'exposat hem de concloure que en la mesura que els procediments administratius són 
els mitjans a través dels quals les Administracions Públiques desenvolupen la seua activitat 
pública i exerceixen les seues potestats, i aquestes han de realitzar-se preceptivament per 
funcionaris públics, cal concloure que els procediments administratius han de tramitar-se per 
funcionaris públic, la qual cosa constitueix la regla bàsica en matèria de tramitació de 
procediments administratius”. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions: 

1a. Que per part del secretari municipal o del tècnic competent en cada cas, emeten els 
informes amb proposta de resolució que corresponguen en cada expedient administratiu, ja 
que els mateixos no pot ser substituïts pels informes emesos per un tercer alié a l'estructura 
administrativa de l'Ajuntament. 

2a. Que per part del secretari municipal es deixe d'utilitzar la nota de conformitat prevista en 
l'article 3.4 del Reial Decret 128/2018, de 16 de març en els informes emesos per un tercer 
alié a l'estructura administrativa de l'Ajuntament. 

Seguiment: no procedeix. 

4.4.49. Denominació: Ajuntament de Dénia. Denúncia sobre 
presumptes irregularitats en el procés de selecció per 
al lloc d’inspector de Policia Local 

Expedient: 2021/G01_02/000254 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia presumptes irregularitats en el procés de selecció per al lloc 
d'inspector de Policia Local de l'Ajuntament de Dénia. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Les Bases de 29 de juliol de 2020, “per a cobrir com a funcionari de carrera dues places 
d'Inspector de Policia Local (una plaça per promoció interna i una altra per torn lliure) vacants 
en la plantilla de l'Ajuntament de Dénia, mitjançant el sistema de concurs oposició”, van 
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establir com a requisit de titulació d'accés “estar en possessió de la titulació exigida, per a 
l'accés a l'escala a la qual concórrega, títol universitari de grau o llicenciatura o, en el seu 
cas, de titulació equivalent d'acord amb la legislació bàsica de l'Estat, o complides les 
condicions per a obtindre'l, en la data en què finalitze el termini de presentació d'instàncies”. 

Pel que cap referència es fa en les pròpies Bases a l'admissibilitat del títol de Diplomatura o 
equivalent. 

2. La Llei 17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat 
Valenciana, establia, en la seua redacció vigent al moment d'elaboració de les Bases (29 de 
juliol de 2020), que per a l'accés al lloc d'Inspector (Escala Tècnica) es requeria “Títol 
universitari de Grau o equivalent”. 

3. El Dictamen núm. 355/2021 del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, en 
el qual es conclou, per a una qüestió similar a la plantejada, que “si la titulació requerida és 
la de grau universitari, la diplomatura no pot tindre el caràcter de titulació equivalent, llevat 
que s'habilite i es complete el procediment ad hoc per a la seua adaptació”. 

4. Pel que cal concloure que l'Ajuntament de Dénia va admetre com a títols habilitants per a 
l'accés, títols acadèmics no recollits expressament en la Llei 17/2017, de 13 de desembre, 
de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, en la seua redacció vigent al 
moment d'elaboració de les Bases (29 de juliol de 2020). 

5. No obstant l'anterior, aquest precepte, després de la modificació operada per la Llei 
7/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i 
d'organització de la Generalitat 2022, habilita expressament els títols de Diplomatura o 
equivalents. 

6. De l'anàlisi de les al·legacions de l'entitat, cal concloure que, si bé inicialment, en el 
moment de comissió dels fets, l'ordenament jurídic vigent en aquell moment no permetia 
d'una manera clara i irrevocable l'adequació de titulacions “equivalents” a la de Diplomatura 
per a l'accés als llocs d'Inspector de Policia Local, en l'actualitat aquesta controvèrsia jurídica 
ha sigut resolta en l'actualitat mitjançant la incorporació expressa en el text de la Llei 
17/2017, de 13 de desembre, de coordinació de policies locals de la Comunitat Valenciana, 
a través de la modificació operada per la Llei 7/2021, de 29 de desembre, de mesures fiscals, 
de gestió administrativa i financera i d'organització de la Generalitat 2022. 

Tot això porta a concloure definitivament que, fins i tot en el cas de considerar, eventualment, 
que, anteriorment a la modificació operada per la Llei 7/2021, de 29 de desembre, el títol 
aportat per l'aspirant poguera no habilitar-li per a la participació en els processos selectius 
per a la categoria d'Inspector de Policia Local, en l'actualitat, cap dubte pot albergar-se 
referent a aquesta habilitació efectiva, la qual cosa veda qualsevol possibilitat de revisió dels 
actes administratius, tal com estableix l'art. 110 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, quan indica que “les 
facultats de revisió establides en aquest Capítol, no podran ser exercides quan per 
prescripció d'accions, pel temps transcorregut o per altres circumstàncies, el seu exercici 
resulte contrari a l'equitat, a la bona fe, al dret dels particulars o a les lleis”. 

Resultat: Es finalitza l'expedient acordant l'arxiu d'aquest. 

Seguiment: No procedeix. 
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4.4.50. Denominació: Alcaldia de Vall d’Uixó. Contractació de 
obres de reparació de voreres pel Grup la Unión sense 
contracte 

Expedient: 2020/G01_01/000362 (19/2018) 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia una presumpta irregularitat a l'Ajuntament de La Vall d'Uixó, 
relativa a l'omissió d'expedient de contractació en l'execució d'obres “Renovació de voreres 
en la Poma 23 del Grup la Unió”. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. L'Ajuntament de Vall d'Uixó va contractar l'execució d'obres en reposició de voreres Grup 
la Unió sense la tramitació de l'oportú expedient de contractació. 

2. Aquesta irregularitat va ser advertida per la Intervenció municipal en informe de 22 de 
desembre de 2017. 

3. L'Alcaldia Municipal, per Resolució de 27 de desembre de 2017, procedeix a alçar 
l'objecció suspensiva, atenent “que tal omissió s'ha produït per error administratiu”. 

4. Tot l'anterior suposa la infracció del que s'estableix en l'art. 47.1.e) de la Llei 39/2015, d'1 
d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb la següent recomanació: 

Instar la revisió d'ofici de l'expedient de la contractació de l'execució d'obres en reposició de 
voreres Grup la Unió sense la tramitació de l'oportú expedient de contractació, que suposa 
un supòsit de nul·litat de ple dret per infracció del que s'estableix en l'art. 47.1.e) de la Llei 
39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. En l'expedient de revisió d'ofici s'haurà d'acreditar el valor de mercat de les 
quantitats abonades per l'Ajuntament, i en cas contrari iniciar les actuacions que 
procedisquen. 

Seguiment: en tràmit 

4.4.51. Denominació: Fundació València Activa dependent del 
Ajuntament de València. Denúncia sobre irregularitats 
en relació amb la contractació dels subdirectors 

Expedient: 2021/G01_02/000127 
Enllaç a la publicació:https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia la possible existència de determinades irregularitats comeses en 
relació amb la contractació dels subdirectors de la Fundació València Activa dependent de 
l'Ajuntament de València. 

 

https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/
https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/


MEMÒRIA D’ACTIVITAT DE L’AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU 
2022 
 

 

 

 
226 

 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. El nomenament efectuat en el seu moment de dos nous directius en la Fundació València 
Activa, es va realitzar: 

- Sense respectar l'aplicació dels principis continguts en l'art. 55 TREBEP, per 
remissió expressa de la Disposició Addicional 1a de la mateixa norma (mèrit, 
capacitat, igualtat, idoneïtat, publicitat, concurrència). 
- Mitjançant designació directa del Patronat a proposta directa de la Presidenta de la 
Fundació. 
- Sense respectar la prohibició de contractació de nou personal directiu establida per 
les lleis pressupostàries dels exercicis 2016 a 2022, no constant la concessió 
d'autorització expressa per a la contractació. 
- Sense que s'haja acreditat la prèvia adopció per l'Ajuntament de València de l'acord 
de classificació a què es refereix l'apartat 2 de la Disposició Addicional 12a de la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local, pel qual s'hauria de 
predeterminar la seua “estructura organitzativa, amb fixació del número mínim i 
màxim de directius, així com la quantia màxima de la retribució total, amb 
determinació del percentatge màxim del complement de lloc i variable”. 
- Sense la prèvia modificació dels Estatuts que li otorgara suport jurídic, el 
nomenament de la Subdirecció de la Fundació, es va produir en data 9-11-16, mentre 
que el nomenament de la Subdirecció d'Emprenedoria de la Fundació, es va produir 
en data 11-01-18. La modificació dels Estatuts no seria operada fins al 21-07-21. 
- Respecte de la contractació del Subdirector d'Emprenedoria, es va realitzar sense 
l'emissió de l'Informe preceptiu del Servei de Personal de l'Ajuntament de València, 
exigit per la directriu 5a del Pla-Programa d'Harmonització i Homologació aplicable 
a les entitats públiques de l'Ajuntament de València. 
- Respecte de la contractació de la Subdirectora, es va realitzar sense formalització 
per escrit del contracte d'alta direcció, fins al 22 de setembre de 2017, quasi un any 
més tard de l'alta en Seguretat Social. 
- No es va especificar ni va detallar les retribucions concretes dels Subdirectors, 
establint les mateixes de manera genèrica, i sense ajustar-se als termes i conceptes 
del Reial Decret 451/2012, de 5 de març, pel qual es regula el règim retributiu dels 
màxims responsables i directius en el sector públic empresarial i altres entitats i 
Disposició Addicional 12a de la Llei 7/1985, reguladora de les Bases del Règim 
Local. 

2. S'ha dut a terme un procés de promoció interna en la Fundació València Activa: 

- Sense l'aplicació dels principis continguts en l'art. 55 TREBEP, per remissió 
expressa de la Disposició Addicional 1a de la mateixa norma (mèrit, capacitat, 
igualtat, idoneïtat, publicitat, concurrència). 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions: 

A l'Ajuntament de València. 

Que s'adopten les disposicions oportunes per a classificar, regular i homogeneïtzar els 
processos de selecció de personal d'entitats del sector públic vinculades i/o dependents de 
l'Ajuntament de València, havent de preveure, específicament, el següent: 
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1. S'establisca la classificació d'aquestes entitats, contemplant la totalitat d'aspectes 
que fixa la Disposició Addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, pel qual s'hauria de predeterminar el seu: 
- estructura organitzativa, amb fixació del número mínim i màxim de directius, 
- quantia màxima de la retribució total, amb determinació del percentatge màxim del 
complement de lloc i variable. 
2. S'establisquen mesures que garantisquen el compliment, respecte la creació de 
nous llocs de personal dels seus ens dependents, de les limitacions de caràcter 
pressupostari establides en les corresponents Lleis de Pressupostos Generals de 
l'Estat, vigents per a cada anualitat. 

A la Fundació València Activa. 

Que s'adopten les disposicions oportunes per a classificar, regular i homogeneïtzar els 
processos de selecció i provisió del seu personal, havent de preveure, específicament, el 
següent: 

1. Que en els processos de selecció i provisió interna de la totalitat del seu personal, 
s'apliquen els principis continguts en l'art. 55 TREBEP, per remissió expressa de la 
Disposició Addicional 1a de la mateixa norma (mèrit, capacitat, igualtat, idoneïtat, 
publicitat, concurrència), dictant-se les instruccions que garantisquen la seua 
efectiva aplicació. 
2. S'establisca l'obligatorietat d'adaptar els instruments de regulació de llocs de 
treball corresponents, o Estatuts de l'entitat, amb caràcter previ a la dotació o provisió 
dels concrets contractes de treball. 
3. S'establisca l'obligació general de formalitzar per escrit els contractes de treball 
corresponents amb caràcter previ o simultani a la contractació i alta efectives en el 
règim general de la seguretat social. 

Seguiment: Finalitzat, amb incompliment. 

4.4.52. Denominació: Ajuntament de València. Irregularitats en 
relació amb la concessió de llicència/es 
urbanística/ques de obres i activitat sol·licitades per 
l’Associació Cultural del Col·legi Alemany de València, 
pera a l’ampliació de les instal·lacions del centre 
educatiu 

Expedient: 2021/G01_02/000167 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncien les següents irregularitats a) Les obres van ser executades abans 
que es concediren les corresponents llicències per l'Ajuntament de València i b) Les 
llicències s'estan sol·licitant de forma aïllada i a nivell de l'activitat 
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S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Respecte dels expedients instruïts per l'ajuntament amb motiu de les sol·licituds 
presentades per Associació Cultural del Col·legi Alemany de València per a executar les 
obres de reforma, edificació i d'activitat precises per a materialitzar la pretesa ampliació de 
les instal·lacions del centre educatiu. 

Nou Aulari Secundària, conversió Perxo en Passarel·la i reforma aulari secundària en edifici 
existent (Exp 3501/2017/646 - obra i Exp 3901/2020/153 – activitat) 

• Inicialment l'Ajuntament de València, incorrectament va admetre a tràmit la 
declaració responsable com a activitat innòcua presentada pel promotor. Fet que, en 
ser advertit en ocasió de la tramitació de la declaració responsable de primera 
ocupació, va motivar la incoació de l'expedient de restauració de legalitat, en virtut 
del qual es va requerir a l'associació promotora tant la legalització de les obres no 
ajustades a la llicència inicialment concedida, com la sol·licitud de la preceptiva 
Llicència ambiental. 

• No s'ha acreditat documentalment la concessió de la llicència d'obertura, 
l'Ajuntament de València únicament ha certificat que l'Associació del Col·legi 
Alemany ha presentat certificat expedit per entitat col·laboradora de qualitat 
ambiental (ECMA) en el qual s'acredita l'adequació de la instal·lació a les condicions 
fixades en la llicència ambiental. 

2. Respecte a l'expedient de restauració de la legalitat sobre contaminació acústica. 

• Resulta acreditat en relació amb l'expedient E/03901/2021/2508 que l'Ajuntament de 
València no ha efectuat cap actuació tendent a verificar l'existència de sorolls i 
l'excés dels límits tolerables, ocasionats per les instal·lacions i/o activitat de l'activitat 
docent del Col·legi Alemany de València, que pogueren estar incomplint les 
condicions establides en la llicència ambiental així com el que s'estableix per 
l'Ordenança municipal de protecció contra la contaminació acústica .La inacció de 
l'ajuntament no està permetent l'adopció de les mesures, que si escau procedisquen, 
per a pal·liar els efectes nocius de la contaminació acústica. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions: 

1a. Incoar, en el seu cas, expedient sancionador a l'Associació Cultural del Col·legi Alemany, 
en la seua condició de promotor de les obres consistents en “Nou Aulari Secundària, 
conversió Perxo en Passarel·la i reforma aulari secundària en edifici existent” (Exp 
3501/2017/646), en haver executat obres no emparades per la llicència urbanística 
inicialment concedida en virtut de Resolució SM-582 de 5 de febrer de 2018. 

2a. Ordenar als serveis tècnics municipals que giren visita inspecció a fi de comprovar que 
les obres/instal·lacions d'ampliació del centre educatiu (en ocasió de l'edificació del nou 
aulari, conversió del perxo en passarel·la i la reforma efectuada en l'edifici existent), en 
conjunt amb la resta de les edificacions/instal·lacions del complex escolar del Col·legi 
Alemany de València s'ajusten a les condicions exigides en la normativa ambiental i 
s'adeqüen al planejament municipal i altra normativa urbanística, puix que totes elles 
comparteixen elements comuns i guarden relació funcional i fins i tot tècnica. 

3a. Que es procedisca com més prompte millor a prosseguir amb la instrucció de l'expedient 
E/03901/2021/2508 sobre infracció de contaminació acústica amb la finalitat de verificar si 
les instal·lacions del centre educatiu pogueren estar generant contaminació acústica i sí el 
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seu funcionament està respectant el compliment de les mesures correctores imposades en 
les autoritzacions administratives atorgades. 

Fase de seguiment: En tràmit 

4.4.53. Denominació: Consorci València Interior. Pròrroga del 
contracte de servei de control ambiental i de seguiment 
dels processos en l’explotació de les instal·lacions del 
Consorci València Interior una vegada transcorregut el 
termini de duració del contracte 

Expedient: 2020/G01_01/000132 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncien determinades irregularitats ocasionades en la tramitació de 
l'expedient de la pròrroga del contracte de servei de control ambiental i de seguiment dels 
processos en l'explotació de les instal·lacions del Consorci València Interior. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. El termini de duració del contracte adjudicat vencia el 3 de febrer de 2019. I el 27 de febrer 
de 2019, l'Assemblea General de l'esmentat consorci acorda la pròrroga del contracte. Per 
tant, al no haver-se produït la pròrroga expressa del contracte prèviament al venciment o 
compliment d'aquest, es va produir la seua extinció, no procedint la pròrroga amb caràcter 
posterior a l'extinció. Aquesta circumstància, l'extinció prèvia del contracte, fa que l'acord de 
pròrroga siga un acte incurs en una possible causa d'anul·labilitat, la qual cosa afectaria 
l'eficàcia de les actuacions posteriors relacionades amb aquest contracte vençut. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb la següent recomanació: 

Incoar el procediment d'anul·labilitat de l'acte dictat amb infracció a l'ordenament jurídic en 
els termes que estableix l'article 48 i següents de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 

Fase de Seguiment: En tràmit 

4.4.54. Denominació: Ajuntament de Godella. Irregularitats 
comeses en el Programa d'Actuació Integrada per al 
desenvolupament dels sectors 31 i 32 “Cañada de 
Trilles” del PGOU 

Expedient: 2020_G_01/000292 i 2020_G_01/000308 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia irregularitats comeses per l'Ajuntament de Godella en relació amb 
el Programa d'Actuació Integrada (PAI) per al desenvolupament dels sectors 31 i 32 “la 
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Cañada de Trilles” del PGOU, en concret en relació amb l'acord plenari adoptat per la citada 
entitat local el 30/01/2020 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. En relació amb l'incompliment del conveni urbanístic per part de l'agent urbanitzador, 
resulta acreditat l'incompliment, per part de l'Agent Urbanitzador, del termini d'execució de 
les obres d'urbanització del Sector 31-32 “la Cañada de Trilles” previst en l'estipulació 
QUARTA del Conveni Urbanístic subscrit el 24/05/2006, relatiu a l'execució de les obres en 
30 mesos a comptar des de l'endemà de la inscripció definitiva del Projecte de Reparcel·lació 
en el Registre de la Propietat. 

2. En relació amb l'actuació de l'Ajuntament de Godella davant l'incompliment de l'Agent 
Urbanitzador del termini màxim d'execució de les obres d'urbanització. Havent-se analitzat i 
valorat per l'administració municipal les opcions que disposa davant la falta d'execució de 
les obres d'urbanització dels sectors 31-32 “la Canyada de Trilles”, les quals no s'han iniciat 
i, per tant, no han conclòs dins del termini establert en el conveni urbanístic formalitzat el 
24/05/2006; l'Ajuntament de Godella recentment, segons ha acreditat documentalment, ha 
realitzat tràmits i adoptat acords tendents a l'aprovació de la vigència del PAI justificada en 
causes d'interés públic així com a la incoació de l'expedient de penalitats a l'Agent 
Urbanitzador. 

L'import total de la penalitat estimada que li correspondria a l'Agent Urbanitzador ascendeix 
a 2.191.836,69 € referida a la data de càlcul de 14 de juliol de 2022. 

3. En relació amb l'incompliment de l'Agent Urbanitzador de garantir l'import percebut dels 
propietaris amb caràcter anticipat en concepte de càrregues d'urbanització. Atés que l'Agent 
Urbanitzador va cobrar les seues quotes d'urbanització, en terrenys, a aquells propietaris 
que van optar per aquesta modalitat de retribució, i això li va generar un dret d'adjudicació 
de les parcel·les resultants E7 i F, i no havent-se complit per l'urbanitzador en la seua 
integritat les obligacions que li feien mereixedor d'aquesta adjudicació, cal que aquesta 
situació desfavorable siga esmenada per a garantir als propietaris l'import adobat en 
terrenys, en concepte de càrregues d'urbanització i amb caràcter anticipat. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions: 

1a. Resoldre la situació jurídica del PAI per al desenvolupament dels sectors 31 i 32 “la 
Canyada de Trilles” del PGOU del municipi de Godella, bé tramitant i resolent el procediment 
instruït per a acordar la pròrroga de la vigència d'aquest, com ha optat l'ajuntament, o bé en 
defecte d'això tramitant i resolent la caducitat de l'actuació urbanística. 

2a. Tramitar i resoldre el procediment instruït per a acordar la imposició de penalitats a 
l'Agent Urbanitzador del PAI per al desenvolupament dels sectors 31 i 32 “la Cañada de 
Trilles” per incompliment del termini d'execució de les obres d'urbanització del PAI per al 
desenvolupament dels sectors 31 i 32 “la Cañada de Trilles” del PGOU del municipi de 
Godella. 

Fase de seguiment: En tràmit 
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4.4.55. Denominació: Ajuntament de San Miguel de Salinas. 
Retribucions empleats públics  

Expedient: 2021/G01_02/000252 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Que una persona funcionària de l'Ajuntament de San Miquel de Salinas, va ser nomenada 
el dia 23/09/21, interventora accidental del citat ajuntament fins a la provisió reglamentària 
del citat lloc de treball. L'anterior funcionària va estar exercint el lloc d'interventora de manera 
accidental fins al dia 25/04/2021 ininterrompudament. 

De conformitat amb el que s'estableix en l'article 22 del Decret 159/1997, de 29 d'abril, del 
Govern Valencià, vigent en el moment del nomenament com a interventora accidental, el 
mateix hauria d'haver-se comunicat a la Direcció General d'Interior de la GVA i hauria de 
constar en l'expedient acreditat que no havia sigut possible una altra forma de nomenament 
temporal (nomenament provisional, acumulació o comissió de serveis). Cap d'aquests 
tràmits semblen haver-se realitzat per l'Ajuntament o almenys els mateixos no han sigut 
acreditats ja que s'ha informat que no consta més documentació en l'expedient que el decret 
de nomenament de donya F.M.V com a interventora accidental. 

A més, no es va realitzar el tràmit de l'autorització del nomenament accidental per part de la 
DGAL, sent aquest necessari en virtut del que s'estableix en l'article 53 del Decret 32/2013, 
de 8 de febrer, del Consell, en haver-se superat àmpliament el període de 6 mesos en què 
s'exerceix les funcions d'interventora de manera accidental. 

2. Consta així mateix en la documentació remesa que el dia 16 d'abril de 2021 la persona 
nomenada com a interventora accidental va iniciar una baixa mèdica que va finalitzar el dia 
30 de juny de 2021. A conseqüència de la seua situació d'incapacitat temporal, es va 
procedir al nomenament d'una altra persona com a interventora accidental, mitjançant 
Resolució de 26 d'abril de 2021. 

3. Mitjançant Resolució d'Alcaldia núm. 2021-0732 d'1 de juliol de 2021 va ser nomenada 
novament interventora accidental la primera persona referida, havent exercit el lloc de treball 
fins al dia 31 d'agost de 2021, data en què presenta el seu cessament voluntari. 

Tampoc es va realitzar en aquest cas, ni en els casos en els quals va prendre possessió i 
posteriorment va cessar la persona adjudicatària del lloc reservat després del corresponent 
concurs, el tràmit de l'autorització del nomenament accidental per part de la DGAL, sent 
aquest necessari en virtut del que s'estableix en l'article 53 del Decret 32/2013, de 8 de 
febrer, del Consell, en haver-se superat àmpliament el període de 6 mesos en què s'exerceix 
les funcions d'interventora de manera accidental. 

4. La citada persona funcionària va percebre els complements de destí i específic 
corresponents al lloc d'interventora fins al mes d'agost de 2021 i les seues retribucions es 
van mantindre durant el període en què es troba de baixa per incapacitat temporal. 

5. Amb motiu de la situació d'incapacitat temporal de la primera persona interventora 
accidental, se li van encomanar a una altra persona la realització de tasques addicionals a 
les quals realitzava dins del mateix departament d'intervenció sense assumir les funcions 
legalment reservades als habilitats nacionals. L'Ajuntament ha indicat que era l'única 
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persona que podia fer aquestes tasques i que els recursos humans de l'Ajuntament són molt 
limitats. 

En relació amb el nomenament com a interventor accidental de l'Ajuntament de San Miguel 
de Salines d'aquesta tercera persona, s'ha indicat que aquest nomenament mai es va produir 
i que el Decret núm. 2021-0684, de 17 de juny de 2021, de reconeixement d'un complement 
de productivitat al citat treballador, en el qual se cita que el mateix realitzava funcions 
d'intervenció, va ser anul·lat el mateix dia. Aquesta anul·lació, tal com ha reconegut 
l'Ajuntament, no es va fer mitjançant un acte exprés que l'anul·lara i deixara sense efecte la 
resolució, sinó mitjançant la seua anul·lació en el gestor d'expedients administratius que 
utilitza l'Ajuntament. 

6. Els llocs de treball dels departaments d'intervenció i tresoreria, en els quals, entre altres 
qüestions, s'actuen sobre la gestió dels fons públics i es controla la disposició d'aquests, han 
de ser exercits, en virtut del que s'estableix en la normativa vigent, per funcionaris i no per 
personal laboral, ja que les tasques exercides en aquests departaments afecten la hisenda 
pública, ben comuna dels ciutadans relacionat directament amb l'interés general. 

7. La persona amb relació laboral, mentre la interventora accidental va estar de baixa des 
del dia 16 d'abril de 2021 fins al dia 1 de juliol de 2021, va fer les tasques d'intervenció, 
confecció de la nòmina i altres que realitza la interventora, però no va ser nomenat 
interventor accidental per la seua condició de personal laboral. Per la realització d'aqueixes 
tasques, l'Ajuntament li va abonar 4.500,00 euros bruts en la nòmina del mes de juliol de 
2021 en concepte de “endarreriments”. No consta en la documentació remesa cap informe 
en el qual es justifique l'import al qual ascendeix la quantitat abonada ni una altra 
documentació addicional al decret d'Alcaldia que resol la realització del pagament d'aquesta 
quantitat. 

8. La persona amb relació laboral, després del cessament de la interventora accidental el 
dia 31 d'agost de 2021, ha fet les tasques d'intervenció, confecció de la nòmina i altres que 
realitzava la funcionària, però no ha sigut nomenat interventor accidental per la seua condició 
de personal laboral. Per la realització d'aqueixes tasques, l'Ajuntament li va abonar 3.600,00 
euros bruts en la nòmina del mes de novembre de 2021 en concepte de “complement 
específic”. Novament, no consta en la documentació remesa cap informe en el qual es 
justifique l'import al qual ascendeix la quantitat abonada ni una altra documentació addicional 
al decret d'Alcaldia que resol la realització del pagament d'aquesta quantitat. 

9. En l'actualitat el lloc d'intervenció de l'Ajuntament de San Miguel de Salines es troba 
ocupat per una funcionària de l'administració local amb habilitació de caràcter nacional. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions: 

1a. Procedir a rectificar formalment el Decret núm. 2021-0684, de 17 de juny de 2021, 
mitjançant l'aprovació de la resolució corresponent per part del mateix òrgan que el va dictar, 
de conformitat amb el que s'estableix en l'article 109.2 de la llei 39/2015. 

2a. Que quan s'haja de rectificar algun error material, aritmètic o de fet contingut en un acte 
administratiu, es procedeix a dictar el corresponent acte per l'òrgan competent i s'evite 
l'eliminació o anul·lació de documents signats dels programes o sistemes de gestió 
documental i d'expedients. Això per a garantir la integritat d'aquests expedients i evitar 
situacions d'inseguretat jurídica com la plantejada en el present expedient. 
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3a. Que es procedisca, en el cas que es pretenga abonar algun complement de productivitat 
als treballadors municipals, a aprovar un programa i sistema d'abonament de productivitat 
per part del Ple de la Corporació, això amb la finalitat d'evitar un càlcul i abonament 
discrecional d'aquest complement sense ajustar-se a la normativa vigent en la matèria a 
cada moment. 

4a. En relació a la naturalesa laboral del lloc d'auxiliar administratiu adscrit al Departament 
de Tresoreria-Intervenció, recomanar a l'Ajuntament de Sant Miquel de les Salines que, a 
l'hora de crear o proveir els llocs de treball dels departaments d'Intervenció i Tresoreria, en 
els quals, entre altres qüestions, s'actuen sobre la gestió dels fons públics i es controla la 
disposició d'aquests, tinga en compte que els mateixos han de ser exercits, en virtut del que 
s'estableix en la normativa vigent, per funcionaris i no per personal laboral, ja que les tasques 
exercides en aquests departaments afecten la hisenda pública, ben comuna dels ciutadans 
relacionat directament amb l'interés general. 

5a. Que en el cas de procedir a un nomenament de caràcter accidental que afecte a 
qualsevol dels llocs reservats als funcionaris de l'administració local amb habilitació de 
caràcter nacional, s'estiga al que es disposa en el Decret 92/2021, de 9 de juliol, del Consell, 
de regulació del personal funcionari amb habilitació de caràcter nacional. 

Seguiment: Finalitzat, amb compliment 

4.4.56. Denominació: Ajuntament de València. Contractació de 
“Tallers d’habilitats i competències bàsiques per a la 
població en situació de risc o exclusió social per a 
2021”. 

Expedient: 2021/G01_01/000245 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia que per part de l'Ajuntament de València s'adjudiquen un total de 
15 contractes menors per a la realització de “Tallers d'habilitats i competències bàsiques per 
a la població en situació de risc o exclusió social per a 2021” sense que els mateixos hagen 
seguit procediment de contractació de pública concurrència com exigiria la normativa 
contractual. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Es van adjudicar els contractes menors per a la realització dels Tallers citats a 15 diferents 
proveïdors. L'import d'aquests, individualment considerats, es trobaven en el límit del 
contracte menor. 

2. Aquesta contractació respon a un mateix objecte i necessitat i coexisteixen temporalment 
cadascun dels contractes la data d'inici dels quals d'activitat és la mateixa (d'1 de setembre 
a 30 de novembre de 2021). Encara que es va realitzar un procés previ de concurrència 
competitiva que queda acreditat en l'expedient, que no posseeix les garanties de 
concurrència que li corresponia al contracte atenent el seu import i procediment a seguir. 
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3. Segons l'analitzat, la contractació dels “Tallers d'habilitats i competències bàsiques per a 
la població en situació de risc o exclusió social per a 2021” es va articular a través dels 
denominats “contractes pont”. No s'acredita l'existència d'un contracte anterior que emparés 
la realització dels Tallers objecte d'estudi. L'aplicació de la figura del “contracte pont” exigeix 
la impossibilitat de l'aplicació de l'article 29 de la LCSP, amb caràcter excepcional i quan 
siga imprescindible la continuïtat d'un servei, aspecte no aplicable a la present contractació. 
És l'òrgan de contractació el que ha d'emetre un informe en el qual de manera explícita 
s’indiqués el caràcter excepcional d'aquesta. En aquests expedients s’incorpora a la seua 
tramitació una “diligència”, sense fer esment de l'excepcionalitat de les adjudicacions. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions: 

1a. Que per part de les Delegacions i els serveis municipals de l'Ajuntament de València es 
realitze una adequada planificació i programació de la gestió contractual, que permeta la 
contractació conjunta de les actuacions de caràcter necessari, reiterat i previsible, o la 
realització de prestacions de naturalesa similar que responguen a un fi únic. 

2a. S'elabore per part de l'Ajuntament de València un instrucció, o s’amplie o completen les 
existents dirigides als responsables dels contractes i serveis gestors municipals, per la qual 
es recorde l'exigència d'incorporar l'informe de l'òrgan de contractació en el qual de manera 
explícita s'indique el caràcter excepcional de la contractació a realitzar en els supòsits dels 
denominats “contractes pont”, que exigeix l'acreditació de la impossibilitat de l'aplicació de 
l'article 29 de la LCSP, i que siga imprescindible la continuïtat d'un servei. 

Seguiment: Finalitzat, amb compliment 

4.4.57. Denominació: Ajuntament d’Alcoi. Denúncia sobre 
irregularitats en relació amb la justificació de 
subvencions 

Expedient: 2021/G01_02/000223 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia les possibles irregularitats comeses en relació amb la justificació i 
pagament de la subvenció amb càrrec al conveni específic de col·laboració entre l'Associació 
Ciència en Acció i l'Ajuntament d'Alcoi per a l'organització de l'Exposició “Ciència en Acció” 
i el “XII Concurs Ciència en Acció”. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. L'objecte del Conveni està formulat d'una forma tan àmplia que no permet poder concretar, 
sense dificultat, els justificants de despesa que podrien ser considerats imputables a aquest, 
des d'un punt de vista objectiu o material. 

2. La vigència temporal del Conveni està formulada d'una forma que no permet poder 
concretar, sense dificultat, els justificants de despesa que podrien ser considerats 
imputables a aquest, des d'un punt de vista temporal. 

3. Respecte als concrets justificants de despesa aportats: 
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- Només una part menor de tots ells fa referència a la seua relació directa amb el 
Conveni subscrit amb l'Ajuntament d'Alcoi. 
- No han sigut analitzats de manera individualitzada per l'òrgan competent, referent a la 
seua imputabilitat material i temporal, amb caràcter previ a la seua admissió i pagament 
de la subvenció amb càrrec al Conveni. 
- No s'ha acreditat la seua correspondència al valor de mercat de les prestacions, 
especialment les de major cost. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb la següent recomanació: 

Que es procedisca a adaptar l'articulat de l'Ordenança general reguladora de la concessió 
de subvencions, perquè contemple les següents previsions: 

A. La determinació de l'objecte i l'àmbit de vigència temporal de l'activitat 
subvencionable ha d'estar formulats de manera concreta i específica en el conveni 
regulador o en les bases de la convocatòria, de tal forma que permeten determinar 
de manera inequívoca l'objecte material i l'àmbit temporal de l'activitat 
subvencionada i el termini de justificació. 

B. S'haurà d'especificar si la quantitat de la subvenció concedida es correspon amb un 
percentatge de la despesa subvencionable o una quantia màxima d'aquest, de tal 
forma que no genere dubtes en la fase de justificació l'import màxim a justificar per 
a obtindre la totalitat de la subvenció, així com les conseqüències de la justificació 
parcial de l'import concedit. 

C. Que en la fase de justificació de les subvencions es comprovarà els següents 
aspectes, en tot cas: 

- Si els justificants de despesa de manera individualitzada respecten la imputabilitat 
material i temporal de l'objecte de la subvenció. 
- La relació directa dels justificants de despesa amb l'objecte de la subvenció. 
- Els criteris d'imputació dels justificants de despeses indirectes al cost 
subvencionable. 
- L'adequació al valor de mercat dels justificants de despesa. 

Seguiment: En tràmit. 

4.4.58. Denominació: Ajuntament d’Ibi. Irregularitats 
contractuals en servei d’assistència lletrada 

Expedient: 2022/G01_02/000011 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia irregularitats en matèria contractual, en reconéixer obligacions 
sense procediment contractual, fent concreta referència a l'assistència lletrada; pagament 
d'ajudes socials sense conveni en vigor; així com intercanvi de beneficis/favors entre els 
responsables polítics de les àrees i els funcionaris encarregats de la gestió d'aquestes. 
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S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Existència de fraccionament dels serveis d'assistència lletrada en judici i representació 
processal des de 2015 fins a l'actualitat, ja que en uns casos consten tramitats diversos 
contractes menors i en uns altres, consta la tramitació de la despesa sense cap procediment 
contractual. 

2. Incompliment de la normativa actual sobre control intern, al no tramitar-se l'oportuna 
omissió de fiscalització respecte a les despeses de direcció lletrada i representació judicial. 

Resultat: Finalització de la investigació amb recomanacions: 

1a. Que es procedisca a la Regularització contractual del servei d'assistència lletrada i 
representació judicial municipals. [9 mesos] 

2a. Que es tramite prèviament al reconeixement d'obligacions sense cobertura contractual 
el procediment d'omissió de fiscalització regulat en l'art. 28 del Reial Decret 424/2017, de 28 
d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats del Sector Públic 
Local. [Sense seguiment específic]. 

3a. Que es revise i es done solució tècnica adequada i continuada a tal funcionalitat de 
verificació de documents emesos per l'Ajuntament, davant la impossibilitat de verificació de 
documents. [3 mesos]. 

4a. Que es revise la informació sobre la contractació menor publicada en portal de 
transparència, a l'efecte de la seua adequació les despeses efectivament aprovades i 
disposats segons comptabilitat municipal. [Sense seguiment específic] 

Seguiment: En tràmit. 

4.4.59. Denominació: Societat Anònima de Mitjans de 
Comunicació (SAMC). Nomenament cap de secció de 
meteorologia 

Expedient: 2022/G01_02/000016 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia que el nomenament del cap/a de secció de meteorologia es va 
realitzar sense seguir el procediment establert en la normativa. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Existeix una absència de negociació de les bases que regeixen els processos de provisió 
temporal del lloc de cap de secció de meteorologia. 

2. S'ha acreditat, en l'expedient seguit i en les actes del procediment de selecció, la falta de 
motivació en la puntuació atorgada a cadascun dels candidats. 

3. La provisió temporal del lloc ha superat el termini màxim de tres anys previst en la 
normativa aplicable, podent implicar la situació fraudulenta de la contractació laboral 
temporal. 
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Resultat: Finalització de la investigació amb recomanacions: 

1a. Formalitze una proposta de calendari per a la provisió definitiva dels llocs de treballs 
inclosos en la RPT i coberts de manera temporal. En concret, de manera específica, s'han 
incloure els llocs de meteoròlegs i cap/a secció de meteorologia. 

2a. Motivació en els processos selectius. 

Fase de Seguiment: En tràmit 

4.4.60. Denominació: Junta Central Fallera. Denúncia sobre 
suposades conductes contraries a la normativa en 
matèria contractual en la Junta Central Fallera amb 
motiu de la tramitació de diversos contractes menors 

Expedient: 2021/G01_02/000313 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncien suposades conductes contràries a la normativa en matèria 
contractual esdevingudes en la Junta Central Fallera amb motiu de la tramitació de diversos 
contractes menors 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. La Junta Central Fallera respecte als contractes de serveis i subministraments enumerats 
no consta que haja tramitat expedient de contractació algun que incorpore l'informe 
contemplat en l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, la finalitat del qual és justificar de manera motivada la necessitat del contracte i que 
no s'està alterant el seu objecte amb la finalitat d'evitar l'aplicació dels llindars descrits en 
aquest article. Els expedients únicament estan conformats per una moció, així com un 
pressupost. 

En la present investigació els tretze contractes analitzats ni de manera individual ni de forma 
agregada superen el límit quantitatiu aplicable al contracte menor, per la qual cosa l'ànim 
defraudatori en relació amb la minoració de l'import per a evitar el procediment de licitació 
corresponent no es produeix. 

2. La tramitació dels expedients de contractació no inclou l'aprovació de la despesa ni les 
factures corresponents, sinó que són remeses com a documents independents a l'expedient 
i, conformats per la Coordinació General de la Junta Central Fallera a través de l'aplicació 
comptable ABSIS. 

De la pròpia normativa municipal al·legada es pot verificar que no exonera de la tramitació 
de l'expedient del contracte menor les despeses d'import inferior a 3.000 euros sense més, 
les pròpies Bases d'Execució del Pressupost el vincula a “Despeses de representació 
municipal autoritzats per la Presidència i despeses per reparacions, manteniment i 
conservació. En tots dos supòsits, es tractarà de despeses de menor quantia (3.005,06 €), 
(…)”, requisits que ni s'acrediten ni són aplicables als contractes analitzats. 
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3. El contracte menor núm. O-70006-2021-000113-00 relatiu al servei de ticketing per a l'acte 
d'elecció de les Corts d'Honor de l'exercici 2022, la factura no ha sigut presentada per part 
del contractista encarregat de la prestació objecte del contracte i, per tant, tampoc aprovat 
la despesa. 

Resultat: Finalització de la investigació amb recomanacions: 

1a. Que es dicten les instruccions internes que garantisquen el compliment de la normativa 
de contractació en la tramitació dels contractes menors, de manera específica perquè 
s'incloguen en els expedients els informes exigits per l'article 118 de la LCSP, i de manera 
concreta l'informe de l'òrgan de contractació justificant de manera motivada la necessitat del 
contracte i que no s'està alterant el seu objecte amb la finalitat d'evitar l'aplicació dels llindars 
legalment previstos. Així com que es respecte la normativa municipal dictada en la tramitació 
de l'aprovació de la despesa i la incorporació al mateix de la factura corresponent, que haurà 
de reunir els requisits legals. 

2a. Procedir a la publicació en el seu Portal de Transparència, del Pla Anual de Contractació 
de l'organisme autònom. Tot això en llaures al compliment dels principis d'igualtat, publicitat, 
transparència i lliure competència contemplats en la Llei de Contractes del Sector Públic. 

Seguiment: Finalitzat, amb compliment. 

4.4.61. Denominació: Ajuntament de Benidorm. XXVII Concurs 
Aparadorisme Nadalenc promogut per l'Ajuntament de 
Benidorm 

Expedient: 2021/G01_02/000013 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció:  

Es denuncia suposades irregularitats en la tramitació del XXVII Concurs Aparadorisme 
Nadalenc promogut per l'Ajuntament de Benidorm. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Incompliment dels principis previstos en l'article 8.3 de la LGS: 

 Respecte la publicitat, s'ha acreditat que ni la convocatòria ni cap dada posterior es 
va publicar en la Base de dades Nacional de Subvencions (BDNS). 

 En relació amb els principis de transparència, objectivitat, igualtat i no discriminació, 
en l'expedient remés s'observa com el jurat únicament expressa una puntuació. La 
motivació exigeix que cadascun dels participants en el concurs sàpia el procés que 
ha portat al jurat a atorgar aquestes puntuacions, havent de ser coneguts els criteris 
de valoració pels participants i justificar-se de manera motivada les puntuacions 
atorgades. 

2. Falta de justificació de la realització de la decoració nadalenca i visita i valoració dels 
comerços: En l'expedient no s'acredita documentalment que els participants hagen instal·lat 
la decoració nadalenca, fet exigit per a complir l'objecte de la convocatòria, tal com 
s’assenyala en l'article 14.1b) LGS. 
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3. Tramitació electrònica: En l'expedient remés s'observa com a part de la documentació 
obrant en el mateix no s'ha realitzat mitjançant una tramitació electrònica. 

Resultat: Finalització de la investigació amb recomanacions: 

1a. Adaptar l'ordenança general de subvencions aprovada pel Ple de l'Ajuntament de 
Benidorm de data 25 de gener de 2007 amb l'objectiu que incloure la regulació dels premis 
que l'ajuntament desitge concedir de manera que s'adeqüe a la normativa aplicable. 

2a. Elaborar una instrucció o circular de bones pràctiques en la qual s'indique l'obligació de 
tot càrrec electe i/o empleat públic de la tramitació electrònica de tots els expedients que 
duga a terme l'ajuntament amb la finalitat de donar compliment a la normativa vigent. 

Fase de Seguiment: En tràmit 

4.4.62. Denominació: Ajuntament d’Oropesa del Mar. 
Irregularitats en contracte de gestió de serveis i 
ocupació il·legal del domini públic a Oropesa del Mar 
(terreny ZU-DE - C/ Balconet) 

Expedient: 2022/G01_02/000131 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia presumptes irregularitats en matèria de contractació pública i 
normativa del patrimoni de les administracions públiques a l'Ajuntament d'Oropesa; en 
concret, en relació amb l'ocupació d'una parcel·la de domini públic per una associació de 
veïns, situada al Carrer Balconet núm. 350. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Concessió d'obra i explotació del servei d'unes instal·lacions esportives a una associació 
de Veïns el 17/04/2003, en un bé de domini públic local, prescindint total i absolutament del 
procediment legalment establert (i amb els informes jurídics i d'intervenció desfavorables, 
incloent-hi objecció de legalitat de la intervenció). 

2. Incompliment de la normativa reguladora de les causes d'abstenció, en haver participat 
l'alcalde i dos regidors en els quals es donava una causa d'abstenció (per ser associats de 
l'associació de veïns de referència) en tràmits de l'expedient de referència. 

3. Irregularitats en l'execució de l'activitat i en la concessió de llicència corresponent. 

4. Irregularitats en matèria de transparència, al no constar publicació de les actes plenàries 
de l'entitat denunciada anteriors a 5/11/2020, ni en el portal de transparència de la seua seu 
electrònica, ni en el seu web municipal. 

Resultat: Finalització de la investigació amb recomanacions: 

1a. Que es procedisca a la revisió d'ofici de de l'acord plenari en el qual es va acordar 
l'adjudicació de la concessió d'obra i explotació del servei de les instal·lacions esportives en 
la ZU-DE L'Associació de Veïns el Balcó, en haver-se adoptat prescindint total i 
absolutament del procediment legalment establert; havent d'incloure una anàlisi de les 
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conseqüències jurídiques, a nivell patrimonial i econòmiques de la nul·litat de l'acord, amb 
la reclamació, si escau d'indemnitzacions, i la iniciació d'expedients de responsabilitat de 
funcionaris i autoritats al fet que, en el seu cas, pertocara. [9 mesos]. 

2a. En matèria de transparència i no constant de la publicació de les actes plenàries de 
l'entitat denunciada anteriors a 5/11/2020, ni en el portal de transparència de la seua seu 
electrònica, ni en el seu web municipal, es recomana la publicació d'aquestes. [3 mesos]. 

3a. Amb caràcter general, que es tinga especial atenció i es done compliment als 
procediments d'abstenció i, si escau, recusació que corresponga, a l'efecte de que les 
persones en els quals concórrega un conflicte d'interés no participen en cap de les 
actuacions relacionades amb aquest. [No requereix un seguiment específic]. 

Seguiment: En tràmit. 

4.4.63. Denominació: Ajuntament de Xàtiva. Retribucions 
empleats públics  

Expedient: 2020/G01_02/000346. 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia denuncien presumptes conductes administratives irregulars en 
relació amb la normativa en matèria contractual i d'abonament de gratificacions i 
productivitats. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. S'ha constatat l'existència d'un conflicte d'interés real en estar contractat per la mercantil 
que gestiona el servei de l'O.R.A, un familiar de primer grau de consanguinitat del funcionari 
públic responsable del contracte designat per l'Ajuntament, comissari cap de la Policia Local 
de l'Ajuntament de Xàtiva. 

No obstant l'anterior, aquest funcionari ha indicat que no era coneixedor que havia sigut 
designat responsable del contracte i que aquestes funcions han sigut realitzades per altres 
funcionaris de la policia local, havent presentat declaracions jurades dels mateixos en les 
quals s'indica aquest extrem. 

Per part seua, l'Alcaldia ha dictat Resolució de 6/07/2022, la qual s'adjunta, mitjançant la 
qual s'ordena a la Direcció de l'Àrea de Règim Interior l'elaboració, per a la seua ulterior 
tramitació i aprovació, d'un codi ètic o de conducta en evitació de futurs potencials conflictes 
d'interessos. 

Així mateix, s'ha dictat Resolució de 6/07/2022, a través de la qual es revoca provisionalment 
i deixa sense efecte la designació del Comissari de la Policia Local, com a responsable del 
contracte de concessió del servei de l'O.R.A., al mateix temps que li ordena que s'abstinga 
de mantindre qualsevol relació professional amb l'empresa, derivada de la seua condició de 
funcionari, sent en la seua condició actual i en relació amb l'empresa nomenada, substituït 
de manera provisional per un Inspector de la Policia Local. 

2. Segons l'acord sobre modificació de la jornada i condicions laborals de la PL de 
l'Ajuntament de Xàtiva aprovat per D.A núm. 1094/2018, de 5/12, que va entrar en vigor l'any 
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2019, els membres dels grups operatius havien de realitzar un total de 25,5 hores anuals a 
la disposició de la prefectura per a completar la jornada anual. 

El Comissari cap de la PL ha indicat que l'any 2019 les 25,5 hores van ser compensades 
per la reducció horària a través d'exempció d'assistència al treball que l'ajuntament ve 
concedint anualment al seu personal amb motiu de les festes de Falles, Fira d'Agost, Santa 
Rita i Nadal. L'any 2020, i a causa de la crisi sanitària i econòmica resultant de la COVID-
19, el personal de l'Ajuntament no va gaudir de l'exempció d'assistència al treball de 25,5 
hores que corresponia als períodes de Falles, Fira d'Agost, Santa Rita i Nadal i per part de 
la prefectura de la PL es va realitzar un quadrant per a la realització efectiva d'aqueixes 25,5 
hores per part dels membres dels grups operatius. L'any 2021, les 25,5 hores que havien de 
retornar van ser compensades per la reducció horària a través de l'habitual exempció 
d'assistència al treball que l'ajuntament ha vingut concedint anualment al seu personal amb 
motiu de les festes de Falles, Fira d'Agost, Santa Rita i Nadal. 

3. En relació al compliment de la jornada per part dels funcionaris de la PL, el Comissari Cap 
de l'Ajuntament de Xàtiva ha informat l’AVAF que en 2018, 2019, 2020 i 2021, el conjunt de 
la plantilla de la policia local va complir amb la jornada ordinària de treball establida per a 
aquests exercicis, si bé s'indica que existeix algun funcionari amb “disfuncions” i xicotets 
dèficits, qüestió que entén el Comissari Cap que ha de ser objecte de regularització pel 
Departament de RR.HH. 

4. En relació al compliment de la jornada ordinària de treball per part de tots els treballadors 
municipals durant 2018, 2019, 2020 i 2021, la Directora de Règim Interior ha indicat a l’AVAF 
el següent: 

• S'ha complit la jornada ordinària de treball del personal durant 2018, si bé existeixen 5 
treballadors que presenten un dèficit en el còmput horari i sobre els quals s'està efectuant 
un procés de verificació. 

Així mateix, s'indica que està en procés de verificació el compliment de la jornada del 
personal treballador adscrit als serveis d'aigües potables, parcs i jardins i agricultura, això 
pel sistema de guàrdies localitzades i la realització efectiva de treballs en situacions 
sobrevingudes d'urgència i/o emergència. 

• S'ha complit la jornada ordinària de treball del personal durant 2019, si bé existeixen 7 
treballadors que presenten un dèficit de còmput horari, el qual es troba en procés de 
verificació. També s'indica que està en procés de verificació el compliment de la jornada del 
personal treballador adscrit als serveis d'aigües potables, parcs i jardins i agricultura, això 
pel sistema de guàrdies localitzades i la realització efectiva de treballs en situacions 
sobrevingudes d'urgència i/o emergència. 

En relació amb els grups operatius de la policia local, si s'analitza en còmput anual el 
quadrant de serveis d'aquest any, juntament amb les vacances i dies d'assumptes particulars 
gaudits, resulta, a priori, un saldo negatiu per al grup ABC de 42,5 hores i per al grup DEF 
de 68 hores. Encara que en el mateix informe s'indica que aquest saldo negatiu es compensa 
en molts casos amb l'excés de temps de treball diari fitxat fora de l'horari establert per a 
cadascun dels torns, no es detalla quin excés de temps fitxat s'ha realitzat i quin seria el 
dèficit o superàvit final d'hores realitzades. 
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• S'ha complit la jornada ordinària de treball del personal de l'Ajuntament durant 2020, 
excepte 22 treballadors que es relacionen, que presenten un dèficit de còmput horari, el qual 
es troba en procés de verificació. 

En relació amb els grups operatius de la policia local, existeix 17 treballadors que es 
relacionen, que presenten un dèficit de còmput horari respecte al quadrant, el qual es troba 
en procés de verificació. Així mateix, si s'analitza en còmput anual el quadrant de serveis 
d'aquest any, juntament amb les vacances i dies d'assumptes particulars gaudits, resulta un 
saldo negatiu per al grup ABC de 76,5 hores i per al grup DEF de 25,5 hores. Encara que 
en el mateix informe s'indica que aquest saldo negatiu es compensa en molts casos amb 
l'excés de temps de treball diari fitxat fora de l'horari establert per a cadascun dels torns, no 
es detalla quin excés de temps fitxat s'ha realitzat i quin seria el dèficit o superàvit final 
d'hores realitzades. 

• S'ha complit la jornada ordinària de treball del personal durant l'exercici 2021, si bé 
existeixen excepte els 34 treballadors que presenten un dèficit de còmput horari, el qual es 
troba en procés de verificació. 

En relació amb els grups operatius de la policia local, existeixen 5 treballadors que es 
relacionen, que presenten un dèficit de còmput horari respecte al quadrant, el qual es troba 
en procés de verificació. Així mateix, si s'analitza en còmput anual el quadrant de serveis 
d'aquest any, juntament amb les vacances i dies d'assumptes particulars gaudits, resulta un 
saldo positiu per al grup ABC de 34 hores i un saldo negatiu per al grup DEF de 25,5 hores. 
. Encara que en el mateix informe s'indica que aquest saldo negatiu es compensa en molts 
casos amb l'excés de temps de treball diari fitxat fora de l'horari establert per a cadascun 
dels torns, no es detalla quin excés de temps fitxat s'ha realitzat i quin seria el dèficit o 
superàvit final d'hores realitzades. 

5. Per part de l'Ajuntament s'ha dictat Resolució de 6/07/2022, a través de la qual s'ordena 
que complete el procés de verificació del compliment horari dels treballadors identificats que 
presenten un possible dèficit horari, en un màxim de tres mesos. 

Totes aquestes verificacions que es troben en procés, és important que es realitzen amb 
urgència per a evitar la prescripció del dret a exigir el reintegrament, en el seu cas, dels 
havers que s'hagueren abonat sense haver complit la jornada establida. La falta de 
tramitació amb la deguda diligència dels expedients que corresponguen pot derivar en 
perjudicis per a la hisenda municipal i en l'exigència de les responsabilitats que en el seu 
cas corresponga. 

6. Mitjançant acord del Ple de l'Ajuntament de 27/05/2017 es van aprovar els criteris generals 
i l'assignació anual destinada a retribuir el complement de productivitat del personal empleat 
públic. Després de l'anterior acord, es va dictar en data 9/02/2018 una instrucció de la 
Regidoria de RH sobre la tramitació dels expedients de complement de productivitat. 

7. Mitjançant acord de la JGL en data 25/09/2017, posteriorment a l'acord plenari anterior, 
es va aprovar un programa específic d'objectius del comissari cap, que abasta el període 
comprés entre el mes d'octubre de 2016 i el mes d'octubre de 2019, el qual estableix una 
assignació anual a favor d'aquest funcionari en concepte de productivitat que ascendeix 
14.214,00 euros i que s'abonarà en dues pagues semestrals de 7.105,00 euros cadascuna 
d'elles. 

El propi comissari cap, funcionari que rebrà el complement de productivitat pel compliment 
de determinats objectius, és el mateix que proposa l'aprovació del programa d'objectius, 
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tenint un evident interés personal en l'assumpte concret, per la qual cosa hauria d'haver-se 
abstingut d'intervindre en el procediment administratiu. 

La no abstenció d'intervindre en un procediment quan existeix un interés personal en 
l'assumpte de què es tracte o en un altre en la resolució del qual poguera influir la d'aquell, 
pot donar lloc a la responsabilitat que corresponga de conformitat amb el que s'estableix en 
l'article 23 de la Llei 40/2015. 

Tant les tasques com els objectius exposats en el mateix responen en molts dels casos al 
treball que correspon desenvolupar al funcionari que ostente la Prefectura del cos de la PL 
de manera ordinària (com per exemple funcions de coordinació i supervisió), sense entrar a 
valorar l'interés o la iniciativa del Comissari Cap en la realització de les seues tasques. 

S'ha constatat que un dels “ítems” que es va valorar per a abonar el complement de 
productivitat del primer semestre de l'exercici 2017 és la impartició d'un curs als voluntaris 
de protecció civil que es va organitzar per l’AVSRE, entitat que va abonar al Comissari Cap 
per la seua labor com a professor en el citat curs de formació, denominat “FBV/2/2017-
FORMACION BASICA PER A VOLUNTARIS DE PROTECCIO CIVI”, pel qual va percebre 
una retribució de 520,00 euros. 

No consta en el programa d'objectius del Comissari Cap qüestiones com el termini per a la 
consecució de cadascun dels objectius (més enllà del període de temps per al qual s'aprova 
el programa) ni la manera de mesurar i/o acreditar el compliment dels diferents objectius si 
escau aconseguits. 

No consta en l'acord de la JGL que s'haja emés, amb anterioritat a aquest acord, cap informe 
per part de l'àrea de RH, secretaria i/o intervenció en relació a l'adequació a la normativa 
aplicable de la proposta. És amb motiu de l'abonament del complement de productivitat de 
l'exercici 2019 quan la Intervenció i la Secretaria municipal emeten un informe desfavorable 
al qual s'adhereix posteriorment l'àrea de recursos humans, l'en el qual s'indica entre altres 
qüestions que les tasques recollides en el programa d'objectius del Comissari són tasques 
pròpies del lloc de treball, que la forma adequada de retribuir aquestes funcions 
probablement és mitjançant el complement específic i no mitjançant complement de 
productivitat, i que pot ser que estiguen ja recollides en les funcions actuals de la RPT per a 
aquest lloc de treball. La Interventora indica en el seu informe que el programa d'objectius 
no s'ajusta als criteris aprovats pel ple ni a les directrius dictades per la Regidoria de RH. 
S'observa que no s'emet un informe que motive la resolució de discrepàncies efectuades 
per la intervenció ni existeix una resolució d'alcaldia que les resolga, perquè puga continuar-
se el procediment d'aprovació i pagament de la productivitat. Mitjançant el citat programa 
s'ha abonat al Comissari Cap de la PL complement de productivitat en els exercicis 2017, 
2018 i 2019. Així mateix, encara que havia finalitzat la vigència temporal del programa 
d'objectius del comissari, sobre la base del mateix es va abonar una productivitat 
corresponent als mesos de gener i febrer de l'any 2020. 

En l'expedient de pagament de productivitat al comissari cap corresponent al segon 
semestre de 2019 es fa constar que es modificarà el lloc de treball d'aquest funcionari i el 
seu complement específic, la qual cosa suposarà que deixarà d'abonar-se el complement 
de productivitat. 

Consta en el portal de transparència de l'Ajuntament de Xàtiva i en el BOP de València que 
mitjançant acord plenari de data 27 de desembre de 2019, es va procedir a l'aprovació inicial 
de la modificació de la relació de llocs de treball del citat Ajuntament. S'inclou en el citat 
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expedient la modificació del lloc de treball del Comissari de la PL, al qual se li dota de 
contingut directiu i de coordinació general i s'efectua la nova valoració del lloc així com 
l'aplicació d'un factor de singularitat del 1,5. L'aprovació definitiva de la citada modificació es 
va produir mitjançant acord plenari de 29 de febrer de 2020, havent-se publicat en el BOP 
núm. 57 de 24 de març de 2020. 

No consta que posteriorment al mes de febrer de 2020 s'haja abonat complement de 
productivitat al comissari cap de la policia local. 

8. Segons la informació traslladada a l’AVAF per part de l’AVSRE, el Comissari Cap ha 
participat com a docent en els cursos destinats a la formació de funcionaris organitzats per 
l’AVSRE de la GVA almenys des de l'any 2017. La participació en aquests cursos, segons 
la informació traslladada per la pròpia AVSRE hauria superat les 75 hores anuals en els anys 
2017, 2018, 2020 i 2021.L'Ajuntament de Xàtiva no ha dictat cap resolució de reconeixement 
de compatibilitat per al desenvolupament de les anteriors tasques ni tampoc ha rebut cap 
sol·licitud per a això per part del funcionari afectat. 

S'ha traslladat a aquesta Agència per part de Comissari Cap que ha procedit a renunciar 
davant l’AVSRE a l'abonament de 17 hores de docència corresponents a l'exercici 2021, en 
haver sigut informat des d'aquesta entitat que en l'exercici 2021 va realitzar 92 hores lectives 
que superen el límit de 75 hores. 

Resultat: Finalització de la investigació amb recomanacions: 

1a. Que procedisca a continuar amb la tramitació de l'elaboració i aprovació d'un codi ètic o 
de conducta. 

2a. Que es procedisca a dictar una resolució definitiva del nomenament del nou funcionari 
responsable del contracte de l'O.R.A. 

3a. Que es procedisca a continuar amb la tramitació de l'expedient de verificació del 
compliment horari dels treballadors iniciat. 

4a. Que s'inicien les actuacions de comprovació i verificació que en el seu cas 
corresponguen, respecte a la impartició de cursos en l’AVSRE per part del funcionari del 
Comissari Cap de l'Ajuntament de Xàtiva, pels quals i, segons la certificació de les hores 
d'impartició de docència emesa per l’AVSRE, s'hauria superat el màxim permés, existint 
causa d'incompatibilitat per això sense que el funcionari haja sol·licitat la corresponent 
compatibilitat. 

En el supòsit d'acreditar-se l'incompliment de la normativa relativa al règim d'incompatibilitats 
del personal al servei de les Administracions Públiques, que s'inicie l'expedient oportú per a 
l'exigència de les responsabilitats que en el seu cas corresponguen. 

Seguiment: en tràmit. 
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4.4.64. Denominació: Ajuntament de Santa Pola. Contractació i 
personal 

Expedient: 2021/G01_02/000108 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia irregularitats en matèria de contractació menor relativa a 
contractes d'assistència jurídica i personal. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. L'Ajuntament de Santa Pola manca de relació de llocs de treball i d'organigrama de 
dependència funcional. 

2. Descoordinació i discrepàncies jurídica en el si dels procediments disciplinaris identificats 
amb els números 1046, 1047, 1048 i 1049 el que ha anat provocant l'emissió de decrets 
contradictoris, generant inseguretat jurídica. 

3. No s'han justificat les causes per les quals se li va sol·licitar informe jurídic a la TAC en 
data 21 de juny de 2019, per part de la regidor de Recursos Humans per a l'emissió d'un 
informe jurídic sobre l'estat de l'expedient disciplinari incoat a XXX quan ha quedat acreditat 
que la TAC no tenia encomanades aquestes funcions en la data de l'encàrrec i emissió de 
l'informe, i que va donar lloc al Decret de l'Alcaldia 1688/2019 de 4 de juliol de 2019. 

4. Respecte a la contractació d'assessorament i defensa jurídics, es va recórrer 14 vegades, 
des de 2017 a 2021 a la contractació menor amb els mateixos o similars objectes 
contractuals. No queda acreditat que se sol·licitara en cap contracte dels 14, diversos 
pressupostos previs a l'adjudicació ni l'adequació del preu dels contractes al preu del mercat. 

En definitiva, s'ha produït un fraccionament no permés de l'objecte del contracte, ja que en 
ser qualificats com a menors no han sigut sotmesos a fiscalització prèvia, la qual cosa implica 
que s'haurà eludit normes en matèria de procediment, així com en matèria de fiscalització. 
Addicionalment, s'han prestat serveis d'assistència jurídica sense contracte prescindint total 
i absolutament del procediment legalment establert el que suposa un vici de nul·litat del 
procediment. 

Resultat: Finalització de la investigació amb recomanacions: 

1a. Que es finalitze al més prompte possible a l'Ajuntament de Santa Pola l'expedient 
administratiu per a l'aprovació de la relació de llocs de treball i l'organigrama de dependència 
funcional i que s'informe l’AVAF periòdicament sobre l'estat de tramitació. 

2a. Elaboració de protocols d'actuació en el si de l'Ajuntament que tinguen com a objectiu 
evitar la duplicitat d'informes, l'emissió d'informes contradictoris entre els tècnics 
responsables que només generen inseguretat jurídica. 

3a. Que els informes tècnics i jurídics se sol·liciten als tècnics corresponents en l'àmbit 
estricte de les seues funcions i si no és així, es fonamente en dret tal decisió i quede 
degudament acreditat. 

4a. Adequada planificació de la Contractació del Departament Jurídic. 
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5a. Instar l'Ajuntament de Santa Pola que procedisca a iniciar els expedients per a declarar 
la revisió d'ofici, havent d'acreditar en els mateixos el cost efectiu de mercat dels serveis 
prestats i valorar la procedència sobre la base del mateix de la reclamació de quantitats en 
el seu cas, dels actes incursos en causa de nul·litat de ple dret. 

6a. Tramitació d'expedients interns de depuració de responsabilitats. 

Seguiment: En curs. 

4.4.65. Denominació: Ajuntament de Rojales. Contractes 
menors 

Expedient: 2020/G01_01/000118 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia que el servei de Sonorització i Il·luminació d'Actes de l'Ajuntament 
de Rojals porta anys prestant-se sense la corresponent licitació del contracte. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. El servei de sonorització i il·luminació d'actes de l'Ajuntament de Rojals durant els anys 
2017 (des de setembre), 2018 i 2019 s'ha prestat sense que conste la tramitació d'expedient 
de contractació algun que incorpore la documentació contemplada en l'article 118 de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic. 

2. Durant l'any 2020 tampoc consta la tramitació d'expedient de contractació algun que 
incorpore la documentació contemplada en l'article 118 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic. 

3. L'import abonat a un mateix adjudicatari supera durant 2021 l'import del contracte menor. 
Consta la tramitació de 15 contractes menors adjudicats al mateix adjudicatari. 

4. En relació amb l'adjudicació del lot 1 “organització de les festes de Sant Isidre, parc “el 
recorral i plaça malecon del soto” i del lot 2 “organització de les festes de ciutat “quesada”, 
no hi ha constància documental de la negociació. 

5. De les factures remeses per l'Ajuntament de Rojals s'observa que els preus dels serveis 
s'han incrementat respecte al contracte resolt. 

Resultat: Finalització de la investigació amb recomanacions: 

1a. Implementació d'un pla integral de contractació amb l'objectiu de garantir la cobertura 
contractual de tots els serveis, concessions de serveis i subministraments de caràcter 
ordinari o recurrent amb la fi que no es produïsquen o es minimitzen les situacions com les 
descrites en el present expedient. 

2a. Que es dicten les instruccions internes que garantisquen el compliment de la normativa 
de contractació en la tramitació dels contractes menors, de manera específica perquè 
s'incloguen en els expedients els informes exigits per l'article 118 de la LCSP. 

Fase de Seguiment: En tràmit 
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4.4.66. Denominació: Ajuntament de València. Denúncia sobre 
fraccionaments de contractes pel Servei de Cultura 
Festiva 

Expedient: 12.11/2017 (2020/G01_01/000252) 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia un presumpte fraccionament de factures relatives a la contractació 
de serveis de personal per a diferents esdeveniments festius organitzats per la Delegació de 
Cultura Festiva de l'Ajuntament de València en els anys 2016 i 2017 (GRAN FIRA DE 
VALÈNCIA, EXPOJOVE i FALLES). S'amplia l'alerta a contractacions de les anualitats 2019 
i 2020. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. L'existència de fraccionament en la contractació menor de serveis o subministraments 
d'esdeveniments festius organitzats per l'Ajuntament de València en la FIRA DE JULIOL 
2016 i la celebració de EXPOJOVE 2017-2018 en els contractes que se citen: 

Respecte a dues contractacions menors dels serveis de muntatge, supervisió, 
coordinació d'activitats i transport dutes a terme dins de l'esdeveniment GRAN FIRA 
DE VALÈNCIA 2016 (FIRA DE JULIOL), adjudicades per un import global que 
supera el límit del contracte menor. 
Respecte a l'esdeveniment EXPOJOVE 2017-2018, en tres contractacions menors 
dels serveis de muntatge, desmuntatge, personal i transport. 

2. En ambdues l'objecte, prestacions i període temporal és coincident, per la qual cosa 
aplicant els criteris en matèria de fraccionament de contractes, concorren els supòsits de 
“unitat operativa o funcional”. Igualment, aquests imports agregats excedeixen el límit de la 
contractació directa. Es conclou que la seua adjudicació, hauria d'haver-se realitzat de 
manera conjunta a través de l'oportú procediment contractual que garantira el compliment 
dels requisits de publicitat i lliure concurrència. 

Resultat: Finalització de la investigació amb recomanacions: 

1a. Planificació contractual, en el supòsit de realitzar contractacions per a atendre 
necessitats de caràcter recurrent, haurà d'iniciar processos de contractació que permeten 
obtindre preus de mercat i garantir la lliure concurrència. I a aquest efecte resulta necessària 
una correcta planificació de la contractació la qual, a més de permetre contribuir al millor 
respecte dels principis inspiradors de la contractació, contribueix a garantir la utilització 
eficient dels fons públics. 

En aquest sentit, el servei de cultura festiva de l'Ajuntament de València procedirà a la 
correcta planificació de l'activitat contractual mitjançant l'aprovació de l'instrument formal que 
reculla les necessitats de contractació del servei per a un escenari anual i/o pluriennal. 

2a. Procediment contractació menor, procedir a implementar les mesures que 
corresponguen amb vista a assegurar el compliment del procediment administratiu en 
matèria de contractació pública en la seua integritat per a la contractació menor i 
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l'establiment de protocols o tràmits interns de gestió que permeten aconseguir el compliment 
dels fins generals de la contractació pública, en particular: 

a) Incorporen als expedients de contractació, inclosa la menor, informes tècnics i/o jurídics 
que justifiquen, suficient i motivadament, que no s'incorre en fraccionament respecte a 
contractacions similars dutes a terme en el mateix exercici o en els exercicis immediatament 
anteriors. 

b) En els contractes menors hauran de formar part dels expedients les consultes de compra-
do o diferents ofertes de proveïdors, havent-se de garantir el compliment i l'acreditació de 
l'exigència de tres ofertes aprovada pel propi ajuntament. 

Seguiment: No es requeria de seguiment específic 

4.4.67. Denominació: Ajuntament de Foios i la Mancomunitat 
del Carraixet. Denúncia sobre presumptes irregularitats 
en relació amb la gestió del servei de grua municipal 

Expedient: 2021/G01_02/000224 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia les presumptes irregularitats en relació amb la gestió del servei de 
grua municipal a l'Ajuntament de Foios i la Mancomunitat del Carraixet. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Respecte a l'Ajuntament de Foios. 

En data 1 de juliol de 2016 es procedeix per l'Ajuntament de Foios a adjudicar el contracte 
menor de prestació del servei de retirada i posterior depòsit de vehicles en la via pública 
mitjançant gestió indirecta, tenint una duració d'un any sense possibilitat de pròrroga (fi 1 de 
juliol de 2017). L'objecte, naturalesa i caràcter repetitiu i recurrent de la prestació impliquen 
que l'elecció del procediment de contractació mitjançant contracte menor no siga conforme 
a dret. 

La pròpia denominació del contracte, així com el seu règim jurídic, indueixen a confusió, al 
no precisar-se amb exactitud si es tracta d'un contracte de serveis, o d'un contracte de gestió 
indirecta d'un servei públic (concessió de serveis). 

No obstant l'anterior, s'han certificat un total de 243 factures presentades per la mercantil 
adjudicatària, des de desembre de 2017 fins a març de 2021, per un import total agregat de 
24.037,63 €. 

Per tant, després de la finalització de la vigència del contracte de 1-07-2016, es constata 
que la mercantil ha continuat prestant el servei, en situació d'enriquiment injust, referent a 
les prestacions no contractades per la Mancomunitat del Carraixet, com s'exposa en la 
conclusió 2. 
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Respecte a la nova licitació, s'ha constatat que pel servei de contractació de l'Ajuntament de 
Foios no s'ha procedit a iniciar els tràmits corresponents per a la licitació del servei de 
retirada i trasllat de vehicles. 

Pel que fa a l'import de les prestacions, es constata que, de conformitat amb el contracte 
signat, al qual es refereix la Intervenció Municipal en l'informe denominat 2020.039.int “la 
retribució del servei prestat al concessionari serà el pagament pels veïns de la taxa 
corresponent segons l'Ordenança Fiscal Reguladora de la taxa de prestació del servei de 
retirada de vehicles a l'Ajuntament de Foios, i per part de l'Ajuntament pels serveis prestats 
a aquest per raons d'utilitat pública previ avís per part de la policia local, sense mediar 
denúncia a particulars, per un preu de 105 €/hora.” 

En la relació certificada de maig de 2022, consten diverses factures per imports anàlegs de 
54,99 € (festes), 47 € (desplaçament), 88 € (depòsit), o 105 € (canvi de carrer), entre altres. 
Aquesta Agència desconeix els criteris per a la fixació, concreció i cobrament d'aquests 
imports, més enllà de la manifestació a què s'ha fet referència en l'apartat precedent. 

Finalment, respecte a l'exacció de la taxa, s'ha constatat que la mateixa no s'ha ingressat 
en cap compte de l'Ajuntament durant les anualitats 2016 a 2021, i d'altra banda tampoc 
obra en la Tresoreria municipal la informació relativa a les exaccions que poguera haver 
practicat la mercantil prestatària del servei amb el detall de subjectes passius, imports, 
conceptes o motius. 

2. Respecte a la Mancomunitat del Carraixet. 

En data 30 de novembre de 2017 es procedeix pel Ple de la Mancomunitat del Carraixet a 
adjudicar el contracte menor de servei de recollida de vehicles de la via pública, tenint una 
duració d'un any sense possibilitat de pròrroga (fi 30 de novembre de 2018), a la mateixa 
empresa adjudicatària que l'ajuntament. L'objecte, naturalesa i caràcter repetitiu i recurrent 
de la prestació impliquen que l'elecció del procediment de contractació mitjançant contracte 
menor no siga conforme a dret. 

La pròpia denominació del contracte, així com el seu règim jurídic, indueixen a confusió, al 
no precisar-se amb exactitud si es tracta d'un contracte de serveis, o d'un contracte de gestió 
indirecta d'un servei públic (concessió de serveis). 

Per tant, després de la finalització de la vigència del contracte de 30-11-2018, es constata 
que la mercantil ha continuat prestant el servei, en situació d'enriquiment injust, referent a 
les prestacions no contractades per l'Ajuntament de Foios, tal com s'ha exposat en la 
conclusió 1, i almenys fins al dia 31 de març de 2021, data en què l'empresa va comunicar 
el seu cessament d'activitat per jubilació. 

Respecte a la nova licitació, s'ha constatat que per la Mancomunitat del Carraixet s'ha 
produït una nova adjudicació del servei, en favor d'una altra empresa, en data 7 de juny de 
2021. 

Pel que fa a l'import de les prestacions, s'informa que el servei és autofinançable, per la qual 
cosa “per part de la Mancomunitat no es tenen factures, per aquest servei, ni s'ha realitzat 
cap pagament, a la mercantil adjudicatària.” 



MEMÒRIA D’ACTIVITAT DE L’AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU 
2022 
 

 

 

 
250 

 

Resultat: Finalització de la investigació amb recomanacions: 

A l'Ajuntament de Foios. 

1a. Que es procedisca a iniciar els tràmits corresponents per a la revisió d'ofici de les 
resolucions d'adjudicació de contractes menors i els actes aprovatoris dels enriquiments 
injustos identificats en la present investigació. 

2a. Que es procedisca a integrar les polítiques públiques coordinant la planificació de totes 
les àrees de pràctica de l'organització: pressupost; pla anual de contractació; pla estratègic 
de subvencions; pla anual normatiu; planificació urbanística; planificació dels seus recursos 
humans, etc, per a detectar i evitar encàrrecs al marge del planificat i actuar en 
conseqüència. 

3a. Que es procedisca a iniciar els tràmits corresponents per a la licitació del servei de 
retirada i trasllat de vehicle. 

4a. Que es procedisca per la Intervenció municipal a comunicar als òrgans competents les 
anomalies en matèria d'ingressos detectades, de conformitat amb l'art. 15 del Reial Decret 
424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern en les entitats 
del Sector Públic Local. 

5a. Que es procedisca a realitzar les actuacions de control i fiscalització que procedisquen 
a fi de verificar les quantitats percebudes privativament pels adjudicataris del servei de 
retirada i trasllat de vehicle, havent-se d'acreditar les mateixes en la fase de seguiment. 

A la Mancomunitat del Carraixet. 

1a. Que es procedisca a iniciar els tràmits corresponents per a la revisió d'ofici de les 
resolucions d'adjudicació de contractes menors i els actes aprovatoris dels enriquiments 
injustos identificats en la present investigació. 

2a. Que es procedisca a integrar les polítiques públiques coordinant la planificació de totes 
les àrees de pràctica de l'organització: pressupost; pla anual de contractació; pla estratègic 
de subvencions; pla anual normatiu; planificació urbanística; planificació dels seus recursos 
humans, etc, per a detectar i evitar encàrrecs al marge del planificat i actuar en 
conseqüència. 

3a. Que es procedisca a iniciar els tràmits corresponents per a la licitació del servei de 
retirada i trasllat de vehicles. 

Seguiment: En tràmit. 

4.4.68. Denominació: Ajuntament d’Alpuente. Irregularitats 
comeses en el procediment de licitació instruït en virtut 
del qual es va adjudicar a una mercantil d’utilització de 
determinats bens municipals 

Expedient: 2020/G01_01/00272 - 72/2019 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 
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Descripció: Es denuncia suposades irregularitats comeses per l'Ajuntament d'Alpuente en 
el procediment de licitació instruït per l'administració (expedient 246/2018) en virtut del qual 
es va adjudicar, mitjançant la Resolució d'Alcaldia núm. 701/2018 de 25/09/2018, a una 
mercantil la utilització de determinats béns municipals 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. En relació amb el procediment de licitació instruït per l'ajuntament, expedient 246/2018, 
l'existència de les següents irregularitats administratives no invalidants: 

a) El pressupost base de licitació i el valor estimat del contracte d'obres presumptament 
no s'havia calculat conforme estableixen els articles 100.2 i 101 de la LCSP i els 
articles 130 i 131 del RLCAP 

b) L'Ajuntament d'Alpuente havia triat com a procediment de licitació el “procediment 
amb negociació”, procediment no ordinari, que només procedeix en els supòsits de 
l'article 167 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. 

c) S'havia establert un cànon base anual per la utilització dels immobles municipals que 
presumptament pogueren no ajustar-se als paràmetres establits en l'article 185 de 
la Llei 8/2010 de Bases de Règim Local de la Comunitat Valenciana. 

Amb posterioritat, ja que l'Agència va tindre coneixement que els fets i actes manifestats en 
l'alerta presentada davant l'Agència, l'expedient de contractació núm. 246/2018 i la 
Resolució d'Alcaldia núm. 701/2018, de 25/09/2018, van ser enjudiciats en el si del 
Procediment Ordinari núm. 417/2019-A, en el qual el Jutjat contenciós administratiu núm. 1 
de València va dictar el 03/12/2020 la Sentència núm. 199/2020, l’AVAF va acordar 
l'arxivament de les actuacions d'investigació del seu expedient 2020/G01_01/00272 
72/2019, al no poder actuar com una via posterior a la jurisdicció contenciosa administrativa 
i atés que la decisió judicial que va desestimar el recurs contenciós administratiu interposat 
contra la citada resolució, va declarar expressament que l'acte administratiu, era conforme 
a dret i havia de ser confirmat. 

Resultat: Arxiu 

Seguiment: No procedeix. 

4.4.69. Denominació: Ajuntament d’Albal. Gratificacions i 
productivitats 

Expedient: 2021/G01_02/000164 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia suposades irregularitats produïdes en relació amb la tramitació i 
abonament a determinats funcionaris de quantitats en concepte de gratificacions i 
productivitats. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Des de 2015 a 2021, l'import total abonat al personal ascendeix a 364.270,06 euros. 
L'assignació de productivitats i/o gratificacions no ha seguit els llits legals i procediments que 
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fixa la normativa. No es motiven les circumstàncies objectives de la seua retribució ni es 
detallen les maneres de càlcul. 

2. El complement de productivitat s'ha anat reportant, de manera contínua i periòdica, sense 
estar basat en criteris aprovats prèviament per Ple, sense l'aprovació de programes amb els 
objectius proposats, ni la valoració a posteriori d'aquests. 

3. Els expedients de nòmines s'informen per personal administratiu. No encarregant-se 
d'aquests, personal tècnic. 

4. Existeix un clar risc d'incompliment del límit de 80 hores previst en l'article 35.2 del Reial 
Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut 
dels Treballadors. 

Resultat: Finalització de la investigació amb recomanacions: 

1a. Que es procedisca a elaborar un programa detallat d'objectius per departaments o unitats 
administratives, així com un sistema d'avaluació del compliment d'aquests objectius que 
permeten fer un ús correcte d'aquest complement de productivitat indicant l'òrgan col·legiat 
i/o càrrec o empleat públic responsable de l'avaluació de compliment dels objectius i criteris 
de quantificació de la productivitat. 

2a. Que es procedisca a realitzar una revisió de la relació de llocs de treball de l'Ajuntament. 

3a. Que es realitze un estudi del personal que realitza reiterativament hores extraordinàries, 
valorant la reassignació de funcions o reorganització dels serveis per a garantir el 
compliment de la jornada en còmput anual i la no realització d'hores extraordinàries per 
damunt de la normativa aplicable. 

4a. Es designe a un tècnic com a responsable de l'emissió d'informes en matèria de 
personal. 

Fase de Seguiment: En tràmit. 

4.4.70. Denominació: Ajuntament de Llíria. Requisit lingüístic 
lloc FHCN 

Expedient: 2022/G01_02/000160 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia presumptes irregularitats esdevingudes a l'Ajuntament de Llíria, 
relatives al fet que la persona que ocupa el lloc de sotssecretària del citat Ajuntament no 
compleix el requisit lingüístic previst en la RPT, consistent a estar en possessió del Títol de 
“coneixements de valencià-grau mitjà” expedit per la Junta Qualificadora de Coneixements 
de Valencià. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. No s'ha acreditat que es complisca amb el requisit establert per a ocupar el lloc de 
sotssecretari/a (Oficial Major) de l'Ajuntament de Llíria consistent a estar en possessió del 
títol de nivell C1 de valencià, ja que ocupa en virtut de nomenament provisional sol·licitat per 
la pròpia funcionària interessada i autoritzat per Resolució de la DGAL, de 20/05/22, amb 
data d'efectes 24/05/22. 
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L'incompliment d'aquest requisit pot suposar que l'acte de nomenament provisional com a 
Sotssecretària (Oficial major) de l'Ajuntament de Llíria efectuat mitjançant resolució de la 
DGAL siga nul de ple dret de conformitat amb el que s'estableix en l'apartat f) de l'article 47.1 
de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, en haver adquirit un dret quan es manca d'un requisit 
essencial per a la seua adquisició. 

2. Per part de la DGAL s'ha manifestat que a l'efecte de provisió temporal (nomenaments 
provisionals o comissions de servei) és el propi Ajuntament el que ha de comprovar en la 
seua relació de llocs de treball si la persona nomenada provisionalment o comissionada 
compleix amb el requisit lingüístic o no, perquè no té dita DG coneixement sobre l'estat i 
modificacions de totes i cadascuna de les relacions de llocs de treball de cada Ajuntament 
que han pogut produir-se des que cada plaça va eixir a concurs. Manifesta a més la DGAL 
el fet que la normativa no recull en els nomenaments provisionals la comprovació del requisit 
lingüístic. 

3. La DGAL ha informat l’AVAF que mitjançant Resolució de 25/10/22 es va modificar la RPT 
de l'Ajuntament de Llíria eliminant el requisit lingüístic de la llengua valenciana en el seu 
nivell C1. 

Aquest aspecte no es troba acreditat en l'expedient, no s'ha adjuntat documentació 
acreditativa del mateix per part de la DGAL ni l'Ajuntament de Llíria ni la persona afectada 
ha presentat cap escrit o aclariment sobre aquest tema. En qualsevol cas, aquesta 
modificació no afecta al fet de l'absència del requisit en el moment del nomenament, tot això 
partint a més del fet que els expedients de modificació de les relacions de llocs de treball 
han de realitzar-se de manera objectiva, motivada i conformement a les funcions, 
circumstàncies i valoracions del lloc, no havent de respondre a situacions personals ad hoc 
que justifiquen una primera exigència del requisit lingüístic sol per a un lloc reservat i 
posteriorment la seua eliminació, podent incórrer amb aquesta pràctica fins i tot en una 
desviació de poder. 

Resultat: Finalització de la investigació amb recomanacions: 

A la DGAL de la GVA que procedisca a iniciar un expedient de revisió d'ofici de l'acte de 
nomenament provisional com a Sotssecretària (Oficial major) de l'Ajuntament de Llíria. Això 
per existir una possible causa de nul·litat de ple dret de conformitat amb el que s'estableix 
en l'apartat f) de l'article 47.1 de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, en haver-se produït el 
nomenament quan es mancava d'un requisit essencial perquè s'efectuara el mateix, el 
requisit lingüístic exigit en aqueix moment en el lloc de treball de Sotssecretària de 
l'Ajuntament de Llíria. 

En relació amb la recomanació anterior, es concedeix un termini d'un mes a la DGAL de la 
GVA, des de la notificació de la present resolució, perquè remeta a l’AVAF la documentació 
acreditativa de l'inici de l'expedient de revisió d'ofici o d'un informe que detall, en el seu cas, 
les causes que impedeixen la implementació de la recomanació efectuada. 

Seguiment: en tràmit 
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4.4.71. Denominació: Ajuntament de Cortes de Pallás. Creació 
de lloc de treball laboral ad hoc per a exregidor 

Expedient: 2022/G01_02/000298 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia suposades irregularitats relacionades amb l'execució i 
desenvolupament d'un procediment selectiu de personal a l'Ajuntament de Cortes de Pallás. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Les bases del procés selectiu (pàgina 3) no han sigut tramitades de manera electrònica, 
mentre que altres documents de l'expedient sí ho han sigut. No s'aporta justificació que 
acredite aquesta diferència de tractament. 

2. En les bases es valora com a mèrit, entre altres, el fet d'estar empadronat en el propi 
municipi. Quant a la possibilitat de valorar en el barem de mèrits la condició d'empadronat 
del municipi, són nombroses les sentències que es pronuncien declarant nul·la la seua 
utilització, per la qual cosa s'estaria davant un vici de nul·litat de ple dret del procediment. 

3. En les bases s'exigeixen una sèrie de titulacions “obligatòries”, resultant que els anteriors 
títols són perfectament coincidents amb els aportats per l'aspirant. Titulacions obligatòries 
que contenen cursos específics no relacionats amb les funcions del lloc, evidenciant una 
possible desviació de poder. 

4. Es localitza la sol·licitud de participació en el procés selectiu, de data 14 de juliol de 2020. 
No consten segells oficials de registre d'entrada. 

5. Consta Informe-proposta de contractació de personal, signat per l'Alcaldessa-Delegada, 
de 5 d'agost de 2020, pel qual es proposa la creació del lloc de Gestor de Contractació, grup 
A1, de caràcter laboral temporal, a jornada completa. Aquesta creació s'efectua després de 
l'execució de la pròpia convocatòria, i amb una justificació que pot considerar-se amb falta 
de motivació. 

6. S'inclou còpia del contracte de treball signat, sent el mateix un contracte laboral temporal 
per obra o servei, amb una duració establida des de 06-08-20 fins a “fi servei”, sense 
determinar-se de manera concreta els serveis ni el termini de duració. Cobreix funcions 
estructurals i recurrents, pròpies del personal estatutari, havent de procedir, si escau, a la 
convocatòria i provisió definitiva pels mecanismes que la llei preveu, complint amb els 
principis d'igualtat, mèrit i capacitat, com a garantia de la imparcialitat de l'exercici de les 
funcions. Quant a les responsabilitats dels alcaldes, per una actuació fraudulenta i irregular 
de l'Administració, tant per l'actuació inicial com posteriorment per estar consentint aqueixa 
actuació, o per la seua inactivitat, seria possible depurar responsabilitats a les autoritats i 
funcionaris. 

Resultat: Es finalitza l'expedient formulant recomanacions a l'Ajuntament de Cortes de 
Pallás: 

1a. Instar la revisió d'ofici expedient de contractació de personal per a la gestió d'expedients 
de contractació, pel qual es va incorporar com a personal empleat públic, donades les 
irregularitats i vicis nul·litat de ple de dret detectats en la tramitació d'aquest. 
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2a. Procedir a la pública convocatòria per a la cobertura definitiva del lloc de “Gestor de 
Contractació, A1”, en haver-se constatat que les seues funcions correspon amb les pròpies 
del personal estatutari i amb caràcter permanent i estructural. Havent realitzat una 
contractació mitjançant un contracte temporal per obra o servei determinat, en frau de llei. 

3a. Procedir a instruir expedients per a valorar l'exigència de possibles responsabilitats de 
les autoritats i personal que hagueren consentit la contractació laboral fraudulenta. 

Seguiment: En tràmit. 

4.4.72. Denominació: Ajuntament d’Alacant. Procés de 
selecció d’agents de la policia local mitjançant 
consolidació 

Expedient: 2021/G01_02/000236. Acumulat amb 2021/G01_02/000238 i 
2021/G01_02/000240. 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia presumptes irregularitats existents en el desenvolupament del 
procés de selecció per a cobrir 7 places d'agents de la Policia Local de l'Ajuntament d'Alacant 
mitjançant el sistema de consolidació d'ocupació temporal (convocatòria núm. 13 publicada 
en el Butlletí Oficial de la Província d'Alacant núm. 192 de 08/10/2019). 

En concret es denuncia que les qualificacions més altes les obtenen els funcionaris interins 
de la policia local de l'Ajuntament d'Alacant i que a més algun d'ells té relació de parentiu 
amb els comandaments del cos de policia de la citada entitat local. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Els 7 funcionaris que superen el procés són funcionaris interins de l'Ajuntament d'Alacant 
en el moment de convocar-se el procés selectiu. Són aquests funcionaris els que obtenen 
les qualificacions més altes de la fase oposició, la qual cosa resulta determinant en el procés, 
ja que altres funcionaris interins d'altres administracions locals que obtenen qualificacions 
iguals o més elevades en la fase de concurs obtenen qualificacions significativament 
inferiors en la fase d'oposició, per la qual cosa aquesta circumstància és determinant en el 
resultat final del procés selectiu. 

2. Per part del president del OTP, Comissari Cap de la Policia Local d'Alacant s'ha informat 
l'Agència Valenciana Antifrau que les correccions dels diferents exercicis es van realitzar 
desconeixent la identitat de la persona a la qual avaluava i només després es van obrir els 
sobres amb la identificació de cada número. Així mateix s'ha indicat que cap dels exercicis 
realitzats provenia de bases de dades d'aquesta mena de proves. 

3. Examinada el contingut de les denúncies, la informació analitzada de fonts obertes i la 
documentació remesa per l'Ajuntament d'Alacant a requeriment de l’AVAF durant la 
instrucció del present expedient, no s'ha pogut acreditar l'existència d'actuacions per part del 
tribunal selecció que porten a la conclusió de l'existència d'una possible filtració d'algunes 
de la preguntes en l'exercici tipus test realitzat, ni irregularitats en la tramitació susceptibles 
de motivar la remissió del present expedient al Ministeri Fiscal o a l'autoritat judicial 
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competent. Tot això tenint en compte la capacitat d'actuació que té l’AVAF sobre fets que 
suposadament s'hagueren produït prèviament a les actuacions realitzades per l'Agència, 
supòsits fets que requeririen per a ser demostrats d'una actuació “invasiva” de les 
comunicacions entre les suposades persones implicades que necessitaria d'autorització 
judicial. 

No existint indicis per a remetre l'expedient a l'autoritat judicial competent ni al Ministeri 
Fiscal, la capacitat d'actuació de l'Agència es veu limitada en aquest cas per una revisió del 
procediment administratiu i del compliment de les garanties que en aquest àmbit 
corresponen, la qual una vegada efectuada no ha derivat en l'existència d'irregularitats 
invalidants que motiven la recomanació de l'inici d'una revisió d'ofici del procés de selecció 
investigat. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb l'arxivament de les actuacions i les denúncies 
corresponents. 

Seguiment: no procedeix 

4.4.73. Denominació: Cursos de formació LABORA (Servei 
Valencià d’Ocupació i Formació) 

Expedient: 2020_G01_01/000284. 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia el possible incompliment en les condicions de la subvenció 
concedida a una entitat privada col·laboradora de Labora. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. En els comptes justificatius de l'entitat col·laboradora, en els apartats denominats “costos 
d'avaluació de la qualitat de la formació” i “lloguer d'equips informàtics”, en les despeses 
declarades per l'entitat s'apliquen diferents criteris d'imputació. En alguns conceptes 
(“despeses de lloguer d'instal·lacions”) no es qüestiona l'import justificat per l'entitat, sense 
analitzar el “valor de mercat” declarat per l'entitat. 

Respecte al “valor de mercat”, segons se cita, és objecte de controvèrsia en actuacions de 
Jutjats contenciosos administratius, desconeixent aquesta Agència el seu contingut. 

2. Quant al contingut de les bases reguladores de la subvenció, atesa la previsió continguda 
en la Llei 1/2015, de 6 de febrer, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de 
Subvencions (article 165.1 i 2), les bases reguladores han de contindre, entre altres 
aspectes, un Mètode de comprovació de la realització de l'activitat a través del corresponent 
pla de control. 

Segons l'exposat, aprovades la Bases reguladores pel titular de la Conselleria competent, 
atenent el seu àmbit competencial, aquestes han de contindre entre el seu contingut bàsic, 
la definició i abast del pla de control a realitzar. La citada exigència no consta en les Ordenes 
per les que s'aproven les bases reguladores analitzades. Es pretén amb això que en les 
subvencions atorgades s'establisca un control específic i diferent de la funció de control i 
seguiment preferentment administratiu en la documentació aportada per cada entitat. 
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Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions: 

1a. Procedir a implementar les mesures que corresponguen amb vista a assegurar el 
compliment del procediment administratiu en matèria de control de subvencions: 

a) Amb la finalitat d'assegurar l'estricte compliment de les condicions imposades en 
l'acte de concessió, s'unifiquen els criteris de valoració a aplicar en els comptes 
justificatius que es presenten per les entitats receptores de les subvencions dictant, 
en el seu cas, instruccions que completen o aclarisquen el Manual de justificació 
econòmica de les subvencions públiques de les diferents accions formatives de 
formació professional per a l'ocupació. 
b) Incorporen als expedients justificatius, documents que permeten verificar i 
fiscalitzar que els valors estimats són ajustats a preus de mercat, aportant els 
informes exigits per les respectives ordres de bases reguladores de subvencions, no 
acceptant com a despeses justificables els excessos de les despeses respecte a la 
valoració de mercat acreditada. 

2a. En compliment del que es preveu en l'article 165 de la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la 
Generalitat, d'Hisenda Pública, del Sector Públic Instrumental i de Subvencions, que es 
dicten les instruccions internes necessàries en llaures a garantir: 

a) Que les Bases reguladores de les convocatòries de subvencions públiques que 
convoque Labora continguen les previsions contingudes en l'article 165.2 de la Llei 
1/2015, de 6 de febrer, especialment, la prevista en la seua apartat j) en el sentit 
d'establir en les mateixes un “Mètode de comprovació de la realització de l'activitat a 
través del corresponent pla de control”. 
b) Que una vegada finalitzat el pla de control de cada convocatòria de subvenció, 
l'òrgan gestor elabore un informe, basant-se en les actuacions efectuades, on es 
resumisquen les principals incidències i irregularitats advertides, de manera que 
servisca com a instrument de diagnòstic per a millorar, en el seu cas, el sistema de 
gestió i control de la pròxima convocatòria. 

3a. En relació amb els comptes justificatius de les subvencions analitzades en les quals s'ha 
imputat com a despesa subvencionable un cost de lloguer de les instal·lacions, es valore la 
realització d'accions complementàries de comprovació dels comptes justificatius referent a 
aqueix apartat, procedint si escau a les minoracions que es justifiquen com a excessos del 
valor de mercat. 

Per al compliment de totes les recomanacions es concedeix un termini de tres mesos. 

Seguiment: En tràmit. 
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4.4.74. Denominació: Ajuntament de Bicorp. Denúncia sobre la 
existència de possibles irregularitats comeses en 
relació amb el presumpte exercici irregular de funcions 
reservades i conflictes d’interessos en contractacions 
de serveis i obres  

Expedient: 2021/G01_02/000099 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 

Descripció: Es denuncia la possible existència de possibles irregularitats comeses en 
relació amb el presumpte exercici irregular de funcions reservades i conflictes d'interessos 
en contractacions de serveis i obres per l'Ajuntament de Bicorp. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. L'Enginyer va prestar serveis a l'Ajuntament de Bicorp des del 01 gener 2005 a 31 
desembre 2014 i des del 01 gener 2016 a 30 octubre 2020 a través de Conveni de la 
Diputació de València amb el Col·legi Oficial d'Enginyers Forestals. 

Que la indicada relació de serveis (no consta la seua formalització, a resguard de l'exercici 
2020 mitjançant contracte de concessió de serveis on no existeix cap referència al Conveni 
citat en el paràgraf anterior) ho va ser en frau de llei pel que la Inspecció de la Seguretat 
Social va instar la “Regularització de les altes i cotització de tècnics d'Ajuntaments subjectes 
a relació laboral.” Incloent-se entre els mateixos l'Ajuntament de Bicorp, recaient sentència 
174/2021 de 21 de maig de 2021 del Jutjat social declara relació laboral, procedint-se a 
donar d'alta en la Seguretat Social des del 01 agost 2016 i fins al 31 octubre 2020. 

2. Que, no obstant això, es formalitza Contracte de concessió de Serveis forestals en data 
3 de gener de 2020 per import anual de 4.000€, en el qual no es fa cap referència al Conveni 
entre la Diputació Provincial de València i el Col·legi Oficial d’Enginyers Forestals, indicant-
se en la documentació remesa per l'Ajuntament de Bicorp que en execució de l'indicat 
Contracte “se li abona nòmina els mesos de novembre i desembre de 2020”. 

3. Que, prestant serveis com a Enginyer, se li contracta addicionalment en l'exercici 2019 i 
fora de la relació “principal”, la Redacció del Projecte denominat “1r Revisió del Pla local de 
prevenció d'incendis forestals”, per import de 4.375,36 €, mitjançant Decret 2019/87 de 
19/06/19 i Contracte Menor Serveis, sent l’import “pactat” per a la prestació principal dins del 
Conveni amb el Col·legi d’Enginyers forestals, d'un import 3.136,00 € anuals. 

4. Que, igualment l'any 2019, es procedeix a la Contractació amb l'empresa de la qual 
l'Enginyer és cotitular al 50%, la redacció Pla Tècnic de Gestió Forestal. Contracte menor 
10.000,00€ (segons plataforma 8.264,46 €) Decret 2019/61 de 15/04/2019. 

5. Que no consta cap document de finalització de la relació laboral i si bé s'indica que a partir 
d'1 de gener de 2021 no existeix relació laboral no s'especifica si continua o no relació 
contractual de serveis, figurant igualment en la documentació remesa per l'Ajuntament de 
Bicorp, l'adjudicació l'any 2021 a l'empresa de la qual l’Enginyer PTG és cotitular al 50% per 
import de 30.000,00 €, del Contracte d'obres per a Treballs de millora en la finca “La 
Cazmilla” de desbrossament i aclarida amb eliminació de residus sota la fórmula de 
Contracte menor (Decret 2021/77 de l'adjudicació 06/05/2021). 
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6. Que consten contractacions per import total de 91.061,35 amb una altra mercantil que a 
la data de la contractació, l’Enginyer Municipal és propietari del 50% d'aquesta, produint-se 
una situació de conflicte d'interés. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb recomanacions: 

1a. Es recomana l'inici de la revisió d'ofici d'aquelles actuacions que incorregueren en causa 
de nul·litat de ple dret, regulades en la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment 
Administratiu Comú de les Administracions Públiques, corresponents als actes 
administratius aprovatoris dels diferents pagaments realitzats sense cobertura contractual 
formalitzada ni documentada, al marge de qualsevol procediment legal de contractació. 
Havent d'acreditar en l'expedient de revisió l'adequació al preu de mercat de les quantitats 
abonades, i si escau, procedir a la reclamació de les quantitats que corresponguen. 

2a. Procedir a implementar les mesures que corresponguen amb vista a assegurar el 
compliment del procediment administratiu en matèria de contractació pública en la seua 
integritat i l'establiment de protocols o tràmits interns de gestió que permeten aconseguir el 
compliment dels fins generals de la contractació pública, en particular: 

a) Incorporen als expedients de tramitació de contractes menors informes preceptius. 
b) Incorporen als expedients de contractació, inclòs en el contracte menor, 
documents que permeten verificar i fiscalitzar que els valors estimats dels contractes 
són ajustats a preus de mercat. 

3a. Igualment, es recomana realitzar una adequada planificació de la contractació 
administrativa de manera anual per a reduir al màxim la utilització de la figura del contracte 
menor i evitar-la en tot cas per a donar cobertura a necessitats permanent i de caràcter 
recurrents. 

4a. Que es dicten les instruccions internes necessàries en llaures a garantir que tota activitat 
subjecta a potestats públiques no puga prestar-se per mitjans externs, com són les funcions 
pròpies d’enginyer municipal, que han de ser prestades per personal funcionari. Així mateix 
que es recorde a tot el personal funcionari el règim d'incompatibilitats aplicable als 
funcionaris públics, així com les possibles situacions de conflicte d'interés. 

5a. Que s'inicien els expedients administratius que procedisquen per a depurar les 
responsabilitats que puguen exigir-se en relació amb la contractació verbal que, sense 
formalitzar aquesta prestació, no obstant això, l'enginyer continuava facturant els seus 
serveis, sense que haja sigut remés a aquesta Agència documente administratiu que avale 
les facturacions realitzades i cobrades, únicament ha pogut ser acreditada la presentació de 
factura per al seu cobrament. 

Seguiment: En tràmit. 

4.4.75. Denominació: Ajuntament de Canet d’en Berenguer. 
Procés de provisió mitjançant promoció interna d’una 
plaça de Tècnic d’Administració General de subgrup A1 

Expedient: 2022/G01_02/000372. 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 
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Descripció: Es denuncia l'existència de presumptes irregularitats existents en el 
desenvolupament del procés de provisió mitjançant promoció interna d'una plaça de Tècnic 
d'Administració General de subgrup A1 de l'Ajuntament de Canet d'en Berenguer. En concret 
es denuncia que la promoció interna es realitzarà des del grup C1 al subgrup A1, qüestió 
que seria contrària a la normativa vigent segons jurisprudència del Tribunal Suprem dictada 
en la Sentència núm. 883/2021 de 21 de juny. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. La doctrina cassacional fixada en la Sentència núm. 883/2021 del Tribunal Suprem de 
data 21 de juny de 2021 impedeix la promoció des del subgrup C1 a l'A1, sent requisit 
indispensable el seu pas previ pel subgrup A2, amb la permanència en aquest el temps 
preceptiu. 

2. El procés de selecció convocat i les seues corresponents bases específiques aprovades 
per l'Ajuntament de Canet d'en Berenguer mitjançant Resolució núm. 2022-1376 de 6 d'abril 
de 2022, per a la cobrir en propietat una plaça de tècnic/a d'administració general (subgrup 
A1) mitjançant concurs oposició, pel que fa al torn de promoció interna, seria contrària a la 
citada sentència, en permetre la promoció directa del subgrup C1 al subgrup A1. 

3. L'admissió de l'aspirant seria igualment contrària a la citada jurisprudència, en tractar-se 
d'un funcionari que pertany al grup C1. 

4. Les anteriors circumstàncies poden suposar que tant l'acte d'aprovació de les bases del 
procediment de selecció (Resolució núm. 2022-1376 de 6 d'abril de 2022) com l'acte 
d'admissió de l'aspirant (Resolució núm. 2022-3116 de 4 d'octubre de 2022) siguen nuls de 
ple dret de conformitat amb el que s'estableix en l'apartat f) de l'article 47.1 de la Llei 39/2015 
d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, en 
tractar-se d'actes contraris a l'ordenament jurídic pels quals s'adquireixen facultats o drets 
quan es manquen dels requisits essencials per a la seua adquisició. 

Resultat: Es finalitza l'expedient amb les següents recomanacions: 

1a. Que inicie la revisió d'ofici de l'acte d'aprovació de les bases del procediment de selecció 
(Resolució núm. 2022-1376 de 6 d'abril de 2022) com l'acte d'admissió de l'aspirant 
(Resolució núm. 2022-3116 de 4 d'octubre de 2022). 

2a. Que procedisca a remetre a l’AVAF la documentació acreditativa de l'inici de l'expedient 
de revisió d'ofici recomanat en el termini d'un mes des que es procedisca a la notificació de 
la present resolució de conclusió d'actuacions, o d'un informe en el qual s'exposen les 
causes que impedisquen el compliment de la recomanació efectuada. 

Seguiment: en tràmit 

4.4.76. Denominació: Ajuntament de Favara. Irregularitats 
comeses en la concessió de llicència urbanística i 
existència d’edificacions construïdes sense llicència 

Expedient: 2021/G01_02/000084 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacio-2022/ 
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Descripció: Es denuncien suposades irregularitats comeses per l'Ajuntament de Favara en 
la concessió de llicència urbanística, en concret els fets exposats són: a) Irregularitats en la 
concessió de llicència urbanística per a executar una escomesa elèctrica en una parcel·la 
propietat de l'alcaldessa i b) No revocació de la llicència atorgada en la parcel·la situada en 
Polígon XX Parcel·la XX del municipi de Favara després de l'emissió de l'informe 
desfavorable de la Conselleria d'Agricultura, Medi Ambient, Canvi Climàtic i 
Desenvolupament Rural. 

Així mateix, l'Agència va evidenciar, durant la fase d'anàlisi, indicis que, en la parcel·la en 
qüestió, classificada com a sòl no urbanitzable comú, pogueren existir edificacions que 
s'hagueren construït sense la preceptiva/s llicencia/s urbanística/s, acordant procedir a la 
seua verificació en la fase d'investigació donada la relació directa i essencial amb els fets 
exposats en l'alerta presentada. 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. Concurrència de causa d'abstenció 

Ha resultat acreditada que l'actuació de l'alcaldessa, incursa en causa d'abstenció, tant en 
la tramitació de l'expedient municipal núm. 381/2017 com en l'expedient autonòmic núm. 
46/371/18L sí que va ser determinant, puix que: 

• En l'expedient núm. 381/2017, instruït per l'administració municipal, l'alcaldessa va 
concedir una llicència que, inicialment, va emparar l'execució de les obres 
necessàries per a dotar de subministrament elèctric a la nau-magatzem existent en 
la parcel·la de la qual era i és copropietària, i que havia expressament arrendat 
parcialment el 15/12/2016 al promotor de les obres. 

• En l'expedient núm. 46/371/18L, instruït per l'administració autonòmica, l'alcaldessa, 
tenint ple coneixement que les edificacions existents en la parcel·la (habitatge 
unifamiliar amb perxo cobert, piscina, magatzem) no havien sigut construïdes a 
l'empara d'una llicència urbanística, no exercite la competència en matèria de 
protecció de la legalitat urbanística (inspecció, supervisió, sanció i restabliment de la 
legalitat urbanística) respecte als supòsits il·lícits comesos en sòl no urbanitzable 
que van ser advertits per l'administració autonòmica. 

2. Inactivitat inspectora per part de l'Ajuntament de Favara 

Ha resultat acreditada la inactivitat inspectora per part de l'Ajuntament de Favara, respecte 
a les construccions existents en la Parcel·la XX Polígon XX, la legalitat del qual ja va ser 
qüestionada per l'administració autonòmica en 2018; 

3. Retard en la tramitació de l'expedient de restauració de legalitat 

L'administració municipal el 23/09/2022 va incoar l'expedient núm. 570/2022 de restauració 
de la legalitat urbanística respecte de les edificacions existents en el Polígon XX, Parcel·la 
XX del municipi de Favara, resultant acreditat l'injustificat retard en la seua tramitació. 

Resultat: Finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions: 

1a. L'Ajuntament de Favara haurà de tramitar i informar sobre l'estat de tramitació de 
l'expedient de revisió d'ofici, incoat en virtut de la Resolució d'Alcaldia núm. 304/2022, de la 
llicència urbanística concedida per a executar la línia subterrània de baixa tensió per a 
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subministrar servei elèctric a la nau-magatzem d'explotació ramadera equina existent en la 
parcel·la situada en PL num. XX, XX del municipi de Favara, mitjançant Resolució d'Alcaldia 
núm. 284/2017. 

2a. L'Ajuntament haurà d'informar sobre l'estat de tramitació de l'expedient núm. 570/2022 
de restauració de la legalitat urbanística respecte de les edificacions existents en el Polígon 
núm. XX, Parcel·la XX del municipi de Favara. 

3a. L'Ajuntament de Favara ha de procedir a la depuració de les responsabilitats que s'hagen 
derivat, en el seu cas, tant de funcionaris com d'autoritats pel retard injustificat de la 
tramitació de l'expedient de restauració de la legalitat urbanística núm. 570/2022, informant 
aquesta Agència del resultat d'aquests o de les raons que impedeixen la seua exigència. 

Fase de seguiment: En tràmit 

4.4.77. Denominació: Ajuntament d’Albaida. Procés de 
funcionarització 

Expedient: 2022/G01_02/000032 
Enllaç a la publicació: https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacion-2022/ 

Descripció: Es denuncia presumptes conductes irregulars esdevingudes en convocatòria 
del procediment selectiu i bases que regularà l'accés a la funció pública com a funcionari/a 
de carrera del personal laboral fix que ocupa plaça de naturalesa funcionarial tècnic/a de 
protocol, comunicació i promoció turística de l'Ajuntament d'Albaida (bases publicades en el 
BOP de València núm. 21 de 1/02/22). 

S'ha verificat en la fase d'investigació que: 

1. L’Ajuntament d'Albaida, a través de l'acord del ple de 10/11/20, va modificar l’RPT, 
procedint a classificar el lloc de treball de tècnic/a de protocol, comunicació i promoció 
turística, de naturalesa jurídica laboral a naturalesa funcionarial. 

Aquest acord de modificació parteix d'una provisió de la Regidoria delegada de serveis 
bàsics i qualitat urbana, que posa de manifest la conveniència, a la vista de les funcions i 
tasques que té assignades la plaça de tècnic/a de protocol, comunicació i promoció turística, 
de naturalesa laboral, que ocupa una treballadora en règim laboral fix i que segons el parer 
del regidor competent es considera que són pròpies de personal funcionari. L'acord plenari 
no cita la normativa sobre la base de la qual es considera que aquest lloc de treball ha de 
ser de naturalesa funcionarial i no laboral. 

Indica l'acord plenari que es pretén iniciar un procés de funcionarització i possibilitar que la 
treballadora que ocupa la plaça/lloc de treball de la plantilla puga accedir mitjançant la 
superació de les proves selectives que corresponguen a una plaça de la mateixa 
denominació, i classificada de naturalesa jurídica funcionarial, dins de l'escala, subescala, 
classe i categoria que corresponga, complint els requisits exigits. L'acord plenari no cita la 
normativa aplicable al pretés procés de funcionarització. 

2. En la normativa bàsica estatal, els processos de funcionarització troben la seua cobertura 
legal en la DT 2a del EBEP (hui TREBEP) titulada “personal laboral fix que exerceix funcions 
o llocs classificats com a propis de personal funcionari”. De conformitat amb la disposició 

https://www.antifraucv.es/resolucions-dinvestigacion-2022/
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anterior, el procés de funcionarització ha d'efectuar-se mitjançant la fórmula de concurs 
oposició. 

3. En el moment de reclassificar el lloc de treball de naturalesa laboral a funcionarial es 
trobava vigent la Llei 10/2010, de 9 de juliol, d'ordenació i gestió de la Funció Pública 
Valenciana (DOGV núm. 6310, de 14.07.2010). Aquesta norma estableix que es podrà 
procedir a realitzar els processos de funcionarització en relació als llocs que se sent de 
naturalesa laboral es classifiquen de naturalesa funcionarial a conseqüència d'aquesta. No 
consta en l'expedient que la modificació de la naturalesa del lloc de tècnic/a de protocol, 
comunicació i promoció turística es modificara a conseqüència de l'entrada en vigor de la 
norma anterior, ni en la mateixa consta que aquest tipus de llocs haja d'estar reservat a 
funcionaris de carrera. 

4. En el moment d'aprovar-se les bases de la convocatòria objecte d'investigació, és 
aplicable la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de Funció Pública Valenciana (DOGV núm. 9.065, de 
20.04.2021), que va entrar en vigor el dia 21 de maig de 2021. Aquesta norma estableix, 
com la seua antecessora, la garantia d'estabilitat per als treballadors afectats que va establir 
la DT 2a de l’EBEP i exigeix el compliment de determinats requisits, entre ells, la superació 
de determinades proves selectives. 

5. El lloc de treball de tècnic/a de protocol, comunicació i promoció turística es va incloure 
en l'oferta d'ocupació pública corresponent a l'any 2021. 

La fitxa del lloc, en l'apartat relatiu a la forma de provisió, indica que la mateixa és mitjançant 
concurs de mèrits i cita l'article 78 del TREBEP, i l'article 99 de la Llei 10/2010. Tots dos 
articles es refereixen als sistemes de provisió de llocs en els supòsits de mobilitat voluntària 
de funcionaris de carrera, no sent aplicable al cas que ens ocupa, el qual es tracta d'un 
procés de funcionarització de personal laboral fix i que segons el TREBEP ha de realitzar-
se mitjançant un sistema de provisió de concurs oposició. 

7. Mitjançant Resolució núm. 2021-1585 de 30/12/2021 es va aprovar la convocatòria i 
simultàniament les bases reguladores del procediment de selecció pel sistema de concurs 
oposició per a l'accés a la funció pública com a funcionari/a de carrera del personal laboral 
fix que ocupa el lloc de treball de tècnic/a de protocol, comunicació i promoció turística de 
l'Ajuntament d'Albaida. 

La fase d'oposició, de caràcter eliminatori, consisteix en la superació d'un curs de formació 
selecció específic amb una duració mínima de 90 hores lectives, que versarà sobre el temari 
establert en l'annex III, específic per al lloc de treball objecte de funcionarització, la 
qualificació del qual es realitzarà per mitjà d'un procés d'avaluació contínua i prova final de 
valoració de coneixements. S'indica en la base que la prova final podrà consistir en la 
redacció d'un projecte de reglament o ordenança de protocol adaptat a les circumstàncies i 
particularitats de l'Ajuntament d'Albaida o sobre qualsevol altra matèria establida en l'annex 
III. 

Una oposició superada mitjançant un curs i la redacció d'un reglament o ordenança, sense 
existir una prova final de caràcter eliminatori pot suposar una falta d'objectivitat en el 
procediment i la ruptura amb els amb els principis de mèrit i capacitat sobre els quals 
s'assentisca l'accés a l'ocupació pública. 

Respecte a l'avaluació contínua del personal aspirant al curs selectiu s'indica que serà 
realitzada al llarg del curs pel professorat especialista, de manera que, una vegada finalitzat 



MEMÒRIA D’ACTIVITAT DE L’AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU 
2022 
 

 

 

 
264 

 

est, s'elevarà a l'òrgan tècnic de selecció la proposta de qualificació. No s'indica en les bases 
qui és aquest professorat especialista i de la redacció anterior s'entén que és diferent dels 
membres de l'òrgan tècnic de selecció. 

L'Ajuntament d'Albaida, en les al·legacions presentades a l'informe provisional 
d'investigació, ha defensat que el sistema de selecció previst en les bases reguladores del 
procés selectiu, en el sentit que la prova final de coneixements pot consistir en la redacció 
d'un estudi (en aquest cas projecte de reglament o ordenança), després de la realització d'un 
curs de formació amb avaluació contínua, i no en la realització d'un examen teòric i/o pràctic, 
ve utilitzant-se per diferents Administracions Públiques partint d'una interpretació i aplicació 
de la normativa flexible, adaptada a la tendència actual que tracta de prevaldre les aptituds 
sobre la memorització dels temes, i que aquest sistema, que tracta de valorar les capacitats 
de l'aspirant a l'hora de fer les seues tasques i aconseguir els seus objectius, ja està 
implantat amb èxit des de fa temps a la UE. 

En aquest sentit, l'Ajuntament ha motivat prou en el seu escrit d'al·legacions l'elecció 
d'aquest sistema d'avaluació, motivació que se sustenta bàsicament en els següents 
arguments: 

a) La funcionarització no és un procés que tinga per objecte l'accés a la funció pública, sinó 
que es tracta d'un procediment absolutament restrictiu i excepcional, en el qual només pot 
participar el treballador o treballadora que ocupe un lloc de treball readscrit al règim 
funcionarial, ja que té com a finalitat, tan sols, la d'adequar el règim jurídic del personal titular 
d'una plaça a la naturalesa jurídica del lloc de treball que ocupa. 

b) En conseqüència amb l'anterior, resulta raonable que, si bé no es prescindisca d'una 
prova final, almenys es permeta que aquesta consistisca en la redacció d'un projecte on es 
plasmen els coneixements aconseguits en el desenvolupament del curs seguit, la qual cosa 
permet la valoració d'altres habilitats que van més enllà de la mera tècnica mnemotècnica, 
màximament quan només hi haja una candidata admesa, amb la condició de personal 
laboral fix de l'Administració, i no existisca concurrència competitiva. 

Resultat: Es finalitza l'expedient recomanant a l'Ajuntament d'Albaida que en els expedients 
administratius que es tramiten tinga la precaució de motivar els actes administratius que en 
desenvolupament del mateix es dicten, mitjançant la incorporació prèvia a l'expedient dels 
informes jurídics corresponents emesos pels funcionaris municipals competents en funció 
de la matèria o àmbit que es tracte. Això amb la finalitat d'evitar tant situacions d'inseguretat 
jurídica per als afectats com per a erradicar l'arbitrarietat en la presa de decisions per part 
de l'Administració. 

Seguiment: No procedeix. 
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Taula 17. Quadre resum investigacions finalitzades en 2022 

Núm. 
ordre Expedient Entitat afectada Matèria Data RFI Sentit 

Import 
recuperable 

(€) 
Regularització no 

quantificable Altres consideracions 

1 2020/G01_0
1/000249 Ajuntament de València Urbanisme_llicències 10/01/2022 Arxiu                                              

N/p 
                                       
N/p 

                                                                      
N/p 

2 2021/G01_0
2/000038 Ajuntament de Sueca Recursos humans_selecció 25/01/2022 Recomanaci

ons 
                                             

N/p 

Instruccions internes en 
matèria de processos 
selectius. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

3 2021/G01_0
2/000018 Ajuntament de València Contractació 26/01/2022 Recomanaci

ons 
                                             

N/p 

Instruccions internes en 
matèria de contractació, 
fase d’execució per a 
garantir el compliment de 
les obligacions i la 
comunicació de 
incompliments pels 
responsables dels 
contractes al òrgan de 
contractació. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

4 2020/G01_0
1/000293 

GVA - Conselleria 
d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, 
Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica 

Urbanisme_medi ambient 27/01/2022 Recomanaci
ons 

                                             
N/p 

Iniciació procediments 
restauració de la legalitat 
urbanística i sancionadors 
per administració 
competent. Possibles 
restauracions de la 
legalitat. Possibles 
sancions administratives 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

5 2021/G01_0
2/000014 

Ajuntament de San Antonio 
de Benagéber Recursos humans_provisió 28/01/2022 Recomanaci

ons 
                                             

N/p 

Finalització del expedient 
de comissió de servei 
declarant desert el 
procediment per 
incompliment del termini 
màxim legal i convocatòria 
per a la cobertura 
definitiva del lloc 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 
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Núm. 
ordre Expedient Entitat afectada Matèria Data RFI Sentit 

Import 
recuperable 

(€) 
Regularització no 

quantificable Altres consideracions 

6 2020/G01_0
1/000293 Ajuntament de València Contractació-fraccionament 31/01/2022 Recomanaci

ons 
                                             

N/p 

Planificació de la 
Contractació i valoració de 
exigència de 
responsabilitats. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

7 2020/G01_0
1/000323 

GVA - Conselleria 
d’Agricultura, 
Desenvolupament Rural, 
Emergència Climàtica i 
Transició Ecològica 
Ajuntament d’Alcoi 

Urbanisme_medi ambient 31/01/2022 Recomanaci
ons 

                                             
N/p 

Iniciació procediments 
restauració de la legalitat 
urbanística i sancionadors 
per administració 
competent 
Possibles restauracions 
de la legalitat 
Possibles sancions 
administratives 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

8 2020/G01_0
1/000163 Ajuntament de Xàbia Urbanisme_llicències 31/01/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Regularització de la 
situació administrativa 
dels locals o procedir al 
tancament dels mateixos 
conforme lo acordat pel 
Ajuntament. I finalitzar els 
expedients sancionadors 
per part de la Conselleria 
competent. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

9 2020/G01_0
1/000332 Ajuntament de València Contractació 11/02/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Planificació de la 
Contractació i valoració de 
exigència de 
responsabilitats. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

10 2021/G01_0
2/000012 Ajuntament de València Contractació 16/02/2022 Recomanaci

ons 
                                  

43.963,38 

Revisió de oficio de actes 
aprovatoris de factures. 
Planificació de la 
Contractació i valoració de 
exigència de 
responsabilitats. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 
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Núm. 
ordre Expedient Entitat afectada Matèria Data RFI Sentit 

Import 
recuperable 

(€) 
Regularització no 

quantificable Altres consideracions 

11 2021/G01_0
2/000029 Diputació d’Alacant Subvencions 16/02/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Revisió d’ofici d’actes 
aprovatoris de factures. 
Planificació de la 
Contractació i valoració de 
exigència de 
responsabilitats. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

12 2020/G01_0
2/000313 

Ajuntament de Castelló de 
Rugat Contractació 22/02/2022 Trasllat al 

jutjat 
                                             
N/p  N/p  N/p 

13 2020/G01_0
1/000389 

Ajuntament de Cortés de 
Pallás Recursos humans_selecció 25/02/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Revisió d’ofici del procés 
selectiu 

Revocació resolució 
conclusions d’investigació 
per falta d’audiència a la 
implicada. Inici d’ofici i 
convalidació actes, 
investigació 71. 

14 2020/G01_0
1/000330 

Generalitat Valenciana_ 
Conselleria de Agricultura Urbanisme_medi ambient 28/02/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Iniciació procediments 
restauració de la legalitat 
urbanística i sancionadors 
per administració 
competent 
Possibles restauracions 
de la legalitat 
Possibles sancions 
administratives. 
Recuperació ocupacions 
via pecuària e inventari. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 
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Núm. 
ordre Expedient Entitat afectada Matèria Data RFI Sentit 

Import 
recuperable 

(€) 
Regularització no 

quantificable Altres consideracions 

15 2020/G01_0
1/000212 

Ajuntament de Paterna-
GESPA-FGV Recursos humans 10/03/2022 Recomanaci

ons 
                                            
N/p 

Respecte a GESPA 
implantació d’un programa 
de compliance, 
modificació dels 
contractes d’alta direcció i 
interpretació del article 15 
del seus estatuts respecte 
l’obtenció de majories. 
Respecte a FGV 
implantació d’un programa 
de compliance, 
instruccions internes de 
bones pràctiques en los 
processos selectius i de 
provisió, en matèria de 
compliment del control 
horari i adaptació dels 
sues llocs d’alta direcció a 
un màxim legal de 3. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

16 2020/G01_0
2/000027 

Ajuntament de 
Massamagrell Contractació_concesions 11/03/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Planificació de la 
Contractació i valoració 
d’exigència de 
responsabilitats. Revisió 
de oficio de la facturació, 
finalització procés de 
Contractació i 
documentació de les 
actuacions administratives 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 
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recuperable 

(€) 
Regularització no 

quantificable Altres consideracions 

17 2020/G01_0
1/000363 Ajuntament de Benidorm Recursos humans_selecció 11/03/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Revisió d'ofici del procés 
selectiu per vici de nul·litat 
de ple dret, i instar la 
tramitació d'expedients 
disciplinaris per les 
accions acreditades com a 
fets provats en sentència 
penal ferma. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

18 2021/G01_0
2/000163 Ajuntament de Albal Recursos humans_selecció 15/03/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Revisió d'ofici del procés 
selectiu vici de nul·litat de 
ple de dret. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

19 2020/G01_0
1/000374 Ajuntament de Torrevieja Contractació 28/03/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Revisió d'ofici de prestació 
de serveis sense 
contractes, planificació de 
la contractació i valoració 
de l'exigència de 
responsabilitats 

Incompliment de las 
Recomanacions 

20 2020/G01_0
2/000016 Ajuntament de Alcoi Contractació 28/03/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Instar procediment de 
anul·labilitat. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

21 2020/G01_0
1/000076 Ajuntament de Alcoi Contractació_concesions 30/03/2022 Recomanaci

ons 
                               

946.043,16 

Import estimat previ amb 
les dades disponibles, 
sense perjudici 
d'actualització i inclusió de 
tots els exercicis i 
aspectes, després 
d'expedient municipal de 
liquidació 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

22 2020/G01_0
1/000124 Ajuntament de Algueña Contractació_concesions 31/03/2022 Recomanaci

ons 
                               

210.571,35 

Import estimat previ amb 
les dades disponibles, 
sense perjudici 
d'actualització després 
d'expedient municipal de 
liquidació 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 
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recuperable 

(€) 
Regularització no 

quantificable Altres consideracions 

23 2020/G01_0
1/000291 Ajuntament de Chiva Contractació_concesions 06/04/2022 Recomanaci

ons 
                            

2.184.369,55   En tràmit de compliment 
Recomanacions 

24 2021/G01_0
2/000046 

Diputació d’Alacant-Patronat 
Provincial de Turisme Costa 
Blanca 

Subvencions 07/04/2022 Recomanaci
ons 

                                             
N/p 

Instruccions internes en la 
matèria de subvencions. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

25 2021/G01_0
2/000327 

Ajuntament Callosa de 
Segura Urbanisme_llicències 13/04/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

A la GVA Conselleria 
d'Educació valorar l'inici 
d'expedients d'exigència 
de responsabilitats i 
autenticació de la 
documentació 
administrativa. Al 
Ajuntament regularització 
de la situació cadastral i 
regularització llicencies 
d'activitat i urbanístiques. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

26 2021/G01_0
2/000059 

Diputació de València-
Divalterra Contractació-fraccionament 25/04/2022 Recomanaci

ons 
                                    

6.800,00 

Instruccions internes en 
matèria de prevenció del 
conflicte d'interés i 
exigència de 
responsabilitats. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

27 2020/G01_0
1/000361 

Diputació de València-
Divalterra Contractació-fraccionament 25/04/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Instruccions internes en 
matèria de prevenció del 
conflicte d'interés i 
exigència de 
responsabilitats. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

28 2022/G01_0
2/000019 Ajuntament de Cálig Recursos humans_provisió 26/04/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Revisió d'ofici per nul·litat 
de ple dret del 
nomenament. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

29 2021/G01_0
2/000109 Ajuntament de Benidorm Recursos humans_provisió 09/05/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Instruccions internes 
millora procediments 
provisió 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

30 2021/G01_0
2/000073 Consorci de Museus de CV Contractació-fraccionament 10/05/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Revisió d'ofici d'actes 
anul·lables. Instruccions 
internes planificació 
contractació 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 
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ordre Expedient Entitat afectada Matèria Data RFI Sentit 

Import 
recuperable 

(€) 
Regularització no 

quantificable Altres consideracions 

31 2021/G01_0
2/000231 Ajuntament de Algemesí Recursos humans_accés 23/05/2022 Arxiu                                              

N/p 
                                       
N/p 

                                                                      
N/p 

32 2021/G01_0
2/000158 Ajuntament de València Contractació-ocupació domini 

públic 24/05/2022 Recomanaci
ons 

                                             
N/p 

Licitació pública en 
concurrència. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

33 2021/G01_0
2/000048 Diputació de València Contractació-fraccionament 08/06/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Revisió d'ofici d'actes nuls 
de ple dret. Planificació de 
la contractació i valoració 
d'exigència de 
responsabilitats. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

34 2020/G01_0
1/000262 GVA_Conselleria de Sanitat Contractació_emergència 10/06/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Revisió d'ofici de les 
contractacions amb 
entitats sense objecte 
social necessari. 
Instruccions internes 
acreditació tràmits en les 
contractacions 
emergència. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

35 2021/G01_0
2/000172 Ajuntament de València Contractació-fraccionament 14/06/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Revisió d'ofici d'actes nuls 
de ple dret. Planificació de 
la contractació i valoració 
d'exigència de 
responsabilitats. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

36 2020/G01_0
1/000327 

Ajuntament de Sueca-ELM 
El Perelló 

Recursos humans-
Contractació-fraccionament 14/06/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Exigència de 
responsabilitats 
disciplinàries. Instruccions 
internes en matèria de 
contractació, contractes 
menors. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

37 2021/G01_0
2/000054 

Diputació de València-
Divalterra 

Recursos 
humans_retribucions 20/06/2022 Recomanaci

ons 
                                  

46.105,17 

Exigència de 
responsabilitats i inicie 
d'expedient de reclamació 
de quantitats 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 
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recuperable 

(€) 
Regularització no 
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38 2022/G01_0
2/000058 Ajuntament d’Elx Contractació-fraccionament 29/06/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Revisió d'ofici actes 
aprovació de factures. 
Tramitació nova licitació 
concurrència pública. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

39 2021/G01_0
2/000207 

Agencia Valenciana 
Seguridad i Resposta a las 
Emergències 

Recursos humans_utilització 
vehicles 29/06/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Instruccions internes 
registre electrònic d'usos 
de vehicles i anotació. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

40 2022/G01_0
2/000057 Ajuntament de Albal Urbanisme 07/07/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Revisió d'ofici d'actes nuls 
de ple dret i valoració 
d'exigència de 
responsabilitats. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

41 2021/G01_0
2/000259 Ajuntament de Peníscola Recursos humans_provisió 11/07/2022 Arxiu                                              

N/p 
                                       
N/p 

                                                                      
N/p 

42 2020/G01_0
1/000125 

GVA_Conselleria 
d’Educació Contractació-fraccionament 13/07/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Planificació de la 
contractació i tramitació 
del procediment de 
contractació. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

43 2021/G01_0
2/000122 

GVA_Conselleria de 
Sanitat_Hospital La Fe Contractació 14/07/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Tramitació del 
procediment de 
interpretació dels 
contractes. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

44 2021/G01_0
2/000131 

Ajuntament de Callosa de 
Segura Recursos humans_selecció 19/07/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Revisió d’ofici d’actes nuls 
de ple dret i valoració 
d’exigència de 
responsabilitats. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

45 2020/G01_0
1/000257 

Ajuntament de 
València_EMT Contractació-fraccionament 19/07/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Instruccions de 
Contractació interna. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

46 2021/G01_0
2/000092 Ajuntament d’Alaquàs Recursos 

humans_retribucions 25/07/2022 Arxiu                                              
N/p 

                                       
N/p 

                                                                      
N/p 

47 2021/G01_0
2/000115 

Ajuntament de 
València_Fundació Visit 
València 

Subvencions 26/07/2022 Recomanaci
ons 

                                             
N/p 

Instruccions internes en 
matèria de subvencions. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

48 2021/G01_0
2/000252 

Ajuntament de San Miguel 
de Salines. 

Recursos 
humans_retribucions 26/07/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Rectificació d’errors i 
Recomanacions de gestió. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 
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recuperable 
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49 2021/G01_0
2/000165 Ajuntament d’Albal Contractació 28/07/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p Recomanacions de gestió. En tràmit de compliment 

Recomanacions 

50 2021/G01_0
2/000254 Ajuntament de Dénia Recursos humans_selecció 28/07/2022 Arxiu                                              

N/p 
                                       
N/p 

                                                                      
N/p 

51 2020/G01_0
1/000362 

Ajuntament de La Vall 
d'Uixó Contractació 04/08/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Revisió d’ofici dels actes 
nuls de ple dret. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

52 2021/G01_0
2/000127 

Ajuntament de 
València_Fundació València 
Activa 

Recursos humans_selecció 04/08/2022 Recomanaci
ons 

                                             
N/p 

Instruccions internes en 
matèria de personal. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

53 2021/G01_0
2/000167 Ajuntament de València Urbanisme_llicències 05/08/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Tasques d’inspecció i 
tramitació d’expedient 
sancionador. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

54 2020/G01_0
1/000132 Consorcio València Interior Contractació 24/08/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Revisió dels actes amb 
vicis d’anul·labilitat 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

55 2020/G01_0
1/000292 Ajuntament de Godella Urbanisme 26/08/2022 Recomanaci

ons 
                            

2.191.836,69 

Resolució de la situació 
jurídica del PAI i imposició 
de penalitats al AU. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

56 2022/G01_0
1/000245 Ajuntament de València Contractació-fraccionament 14/09/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Planificació de la 
Contractació i instruccions 
internes amb especial 
referència als "contractes 
pont" per a gramatitzar la 
prestació dels serveis. 

Finalitzada la fase de 
seguiment amb compliment 
de les recomanacions 

57 2021/G01_0
2/000223 Ajuntament d’Alcoi Subvencions 22/09/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Actualització de la 
Ordenança General de 
Subvencions 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 
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58 2022/G01_0
2/000011 Ajuntament de Ibi Contractació-fraccionament 28/09/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Regularització de la 
situació administrativa de 
la contractació del servei 
de defensa lletrada, 
compliment de la 
normativa de 
transparència en la 
publicació dels contractes 
i verificació en seu 
electrònica dels 
documents municipals 
amb csv. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

59 2022/G01_0
2/000016 

Sociedad Valenciana de 
Mitjans de Comunicació Recursos humans_selecció 10/10/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Planificació cobertura 
definitiva llocs de l’RPT i 
motivació de les 
valoracions als processos 
de selecció. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

60 2021/G01_0
2/000313 

Ajuntament de València 
Junta_Central Fallera Contractació-fraccionament 17/10/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Instruccions internes en 
matèria de contractació 
menor i publicació en el 
Portal de Transparència el 
Pla anual de Contractació 
de la JXF 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

61 2021/G01_0
2/000013 Ajuntament de Benidorm Subvencions 18/10/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Actualització de la 
Ordenança General de 
Subvencions i tramitació 
electrònica els expedients 
de subvencions. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

62 2022/G01_0
2/000131 

Ajuntament de Oropesa del 
Mar Gestió de actiu_patrimoni 28/10/2022 Recomanaci

ons 
Pendent fase 

seguiment  

Revisió d'ofici acord de 
concessió demanial 
quantificació 
indemnitzacions a 
reclamar, publicació en el 
portal de transparència les 
actes plenàries i actuació 
en casos de conflictes 
d'interés i causes 
d'abstenció. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 
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63 2020/G01_0
1/000346 Ajuntament de Xàtiva 

Contractació_Recursos 
humans-incompatibilitats-
productivitats 

31/10/2022 Recomanaci
ons 

                                             
N/p 

Elaboració de codi ètic i 
de conducta del personal, 
exigència de 
responsabilitats 
disciplinàries, 
comprovació del 
compliment de la jornada i 
modificació del 
responsable del contracte 
degut a l'existència de 
conflicte d'interés. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

64 2021/G01_0
2/000108 Ajuntament de Santa Pola Recursos_humans_Contracta

ció 11/11/2022 Recomanaci
ons 

                                             
N/p 

Finalització expedient 
aprovació RPT, elaboració 
de protocols interns de 
tramitació. Planificació de 
la  
contractació pública, inici 
d'expedients de revisió 
d'ofici i valoració 
d'expedients d'exigència 
de responsabilitats. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

65 2020/G01_0
1/000118 Ajuntament de Rojales Contractació-fraccionament 14/11/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Planificació de la 
Contractació pública i 
dictar instruccions internes 
de tramitació 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

66 2020/G01_0
1/000252 Ajuntament de València Contractació-fraccionament 16/11/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Planificació de la 
Contractació pública i 
dictar instruccions internes 
de tramitació Contractació 
menor. 

N/p 
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67 2021/G01_0
2/000224 Ajuntament de Foios Contractació-fraccionament 17/11/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Planificació de la 
Contractació pública, 
dictar instruccions internes 
de tramitació Contractació 
menor, revisió d’ofici dels 
actes amb vicis de nul·litat 
i remissió als òrgans de 
control les anomalies en 
matèria d’ingressos. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

68 2020/G01_0
1/000272 Ajuntament de Alpuente Contractació 18/11/2022 Arxiu                                              

N/p N/p N/p 

69 2021/G01_0
2/000164 Ajuntament de Albal Recursos_humans 22/11/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Elaboració programa de 
productivitats, revisió RPT 
i reestructuració 
organització personal 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

70 2022/G01_0
2/000160 Ajuntament de Llíria-DGAL Recursos_humans:provisión 22/11/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Revisió d’ofici 
nomenament 
vicesecretaria viciat de 
nul·litat de ple dret. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

71 2022/G01_0
2/000298 

Ajuntament de Cortés de 
Pallás Recursos humans_selecció 25/02/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Revisió d’ofici del procés 
selectiu 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

72 2021/G01_0
2/000236 Ajuntament d’Alacant Recursos_humans 21/12/2022 Arxiu                                              

N/p N/p N/p 

73 2020/G01_0
1/000284 LABORA Subvencions 22/12/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Instruccions internes 
criteris justificació de 
despeses i revisió compte 
justificatiu. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

74 2021/G01_0
2/000099 Ajuntament de Bicorp Contractació_Recursos 

humans-incompatibilitats 26/12/2022 Recomanaci
ons 

                                             
N/p 

Revisió d’ofici actes 
pagament factures. 
Planificació de la 
Contractació, instruccions 
internes en matèria de 
Contractació, depuració 
responsabilitats internes 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 
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75 2022/G01_0
2/000372 

Ajuntament de Canet d'en 
Berenguer Recursos humans_selecció 27/12/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Revisió d’ofici actes 
aprovatoris de las bases 
del procés de provisió i 
aprovació llista de 
admesos. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

76 2021/G01_0
2/000084 Ajuntament de Favara Urbanisme 28/12/2022 Recomanaci

ons 
                                             
N/p 

Revisió d’ofici llicència 
urbanística, finalització 
expedient de restauració 
de la legalitat i exigència 
de responsabilitats 
internes. 

En tràmit de compliment 
Recomanacions 

77 2022/G01_0
2/000032 Ajuntament de Albaida Recursos humans_selecció 29/12/2022 Recomanaci

ó  
                                             
N/p N/p N/p 

      5.629.689,30   

 

En la taula anterior es mostra un quadre resum del detall de les 77 investigacions finalitzades en 2022, en el qual es recull, en el seu cas, bé el import 
susceptible de recuperació quantificat per aquesta Agència, bé el import que finalment ha sigut recuperat per l'administració afectada. 

Vist l'import total recuperable corresponent a l'exercici 2022 que ascendeix a 5.629.689,30 i tenint en consideració les obligacions reconegudes netes (ORN), 
extretes de l'estimació de la liquidació del pressupost de l’AVAF corresponent a l'exercici 2022 (una vegada descomptades les ORN en concepte de devolució 
dels romanents no empleats de transferències rebudes), que ascendeixen a 3.193.853,18 €, s'obté un ràtio de retorn econòmic estimat anual sobre import 
recuperable del 176,27%. 
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4.5. Administracions i entitats que no han acceptat les 
recomanacions de l’Agència en les investigacions 
finalitzades 

L'article 40.4 del Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència de 27 de juny de 
2019 (DOGV núm. 8582, de 2.07.2019) estableix que l'Agència comprovarà que les 
autoritats competents apliquen les mesures administratives, financeres, legislatives o 
disciplinàries que els ha recomanat, realitzant el seu seguiment mitjançant les actuacions 
que considere adequades. 

L'apartat 5 del citat article recull que, en cas que les autoritats afectades no apliquen les 
recomanacions propostes ni justifiquen la seua inaplicació, l'Agència ha de fer-ho constar en 
la Memòria anual o en un informe extraordinari a les Corts, segons corresponga. En 
qualsevol cas, abans de fer constar expressament l'incompliment, l'Agència ha de 
comunicar-lo, amb la proposta de memòria o informe, a la persona o òrgan afectats a fi que 
al·leguen el que creguen convenient. 

Durant l'any 2022 han sigut 14 administracions i ens públics, referits a 25 expedients, els 
que no han acceptat i incomplit les recomanacions emeses per l'Agència en les 
corresponents resolucions de conclusió d'investigacions, havent-se resolt expressament 
mitjançant resolució del director fer-lo constar en la Memòria anual de 2022. En concret, les 
administracions i ens públics que no han acceptat les recomanacions de l'Agència han sigut 
set Ajuntaments, els de Benidorm, Torrevieja, València, Alcoi, Gavarda, Tous i San Antonio 
de Benagéber, una Diputació, la Diputació Provincial d'Alacant, dues empreses públiques, 
GESPA dependent de l’Ajuntament de Paterna i Divalterra dependent de la Diputació 
Provincial de València, en tres expedients de la Generalitat Valenciana, el Patronat de 
Turisme Costa Alacant, l'Institut Valencià d'Art Modern i la Fundació València Activa 
dependent de l’Ajuntament de València. Destaquen els incompliments dels Ajuntaments de 
Benidorm i Torrevieja per ser entitats que han incomplit les recomanacions plantejades en 
els diferents expedients finalitzats l'any 2022, quan han tingut més d'un expedient en fase 
de seguiment. 

Els incompliments es corresponen amb els expedients que s'ha finalitzat la fase de 
seguiment de les investigacions prèviament finalitzades, ja siguen l'any 2022 o anteriors, per 
això el detall es referirà a les fitxes de les investigacions, apartat 4.4 de la Memòria, per als 
supòsits d'incompliments d'investigacions finalitzades l'any 2022. 
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4.5.1. Incompliments de recomanacions del Ajuntament de 
Benidorm 

4.5.1.1. Expedient: 2020/G01_01/000147. Ajuntament de Benidorm. 
Tramitació devolució vehicle retirat via pública sense 
autorització.  

Expedient: 2020/G01_01/000147 [33/2019] 

Descripció: Es denuncia presumpte tracte de favor en la tramitació de la devolució d'un 
vehicle retirat de la via pública el 9 d'abril de 2016. 

El regidor de Trànsit i Mobilitat realitza una crida un dissabte al servei de grues municipal 
per a permetre la retirada d'un vehicle a un exregidor del Ajuntament de Benidorm sense 
l'abonament de la taxa corresponent. 

Després de l'estudi detalladament de la totalitat de la documentació i, després de les 
al·legacions presentades, es conclou: 

1.- L'autorització del regidor de Trànsit i Mobilitat en 2016 és una actuació contrària a 
l'objectivitat com a no consta que l'acreditació de la causa que motiva l'exempció de 
la taxa per retirada del vehicle. 

2.- Inexistència d'un acte administratiu que autoritze la retirada del vehicle. 
3.- No consta un procediment o instruccions que determine la tramitació en els supòsits 

d'autorització especial. 
4.- L’Ajuntament de Benidorm no pot preveure en els plecs que regeixen la contractació 

clàusules contràries a la normativa vigent. L’Ajuntament va permetre al exregidor la 
retirada de vehicle sense l'abonament de la taxa corresponent sobre la base d'una 
clàusula que no s'ajusta a l'ordenança fiscal. 

Recomanacions: Finalitza l'expedient elevant les següents Recomanacions a l'entitat 
denunciada: 

Primera. Realització d'una instrucció específica en la qual es fixe el procediment que s'ha de 
seguir en els supòsits en què el Ajuntament, a través d'una autorització especial, faculte la 
retirada de vehicles aplicant l'exempció prevista en l'ordenança fiscal municipal. Aquesta 
instrucció hauria de detallar quines classes de vehicles poden estar exempts, la 
documentació que deuria aportar el subjecte passiu per a acreditar el compliment dels casos 
d'exempció, els tràmits a realitzar tant per l’Ajuntament de Benidorm com per l'empresa 
concessionària del servei. L'expedient hauria de finalitzar amb un acte administratiu 
autoritzant o denegant l'exempció de manera motivada. Tot això, en coherència i d'acord 
amb el que es preveu en l'Ordenança fiscal reguladora de la taxa per retirada de vehicles de 
la via pública i prestació de serveis especials. 

Fase de Seguiment: Finalitzada la fase de seguiment amb incompliment acordat en 
Resolució núm. 276-2022, de 06/04/2022. 
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4.5.1.2. Expedient: 2020/G01_01/000363. Ajuntament de Benidorm. 
Filtració de respostes d’una proba de accés a la funció pública 
local.  

Expedient: 2020/G01_01/000363 [121/2018] 

Descripció: Es denuncia una filtració de respostes d'una prova d'accés a la funció pública 
local en l’Ajuntament de Benidorm. 

Investigació finalitzada l'any 2022, detall en l'apartat de la Memòria 4.4.17 

Recomanacions: Finalitza l'expedient elevant les següents Recomanacions a l'entitat 
denunciada: 

1a. Instar la revisió d'ofici dels actes continguts en el procediment de selecció per a la 
cobertura de 20 places d'agents de policia local convocades per acord de la Junta de Govern 
Local de l’Ajuntament de Benidorm, en sessió extraordinària celebrada de data 27 de juliol 
de 2017”, a què es refereix la present investigació, que emmalalteixen en l'àmbit 
administratiu de nul·litat de ple dret, de conformitat amb els fets provats en la Sentència núm. 
365/2021, de 14 d'octubre, de la Secció Desena de l'Audiència Provincial d'Alacant. Pot 
consultar-se el text de la Sentència en l'enllaç: 

https://www.poderjudicial.es/search/an/opendocument/81e1dd709a8d0acca0a8778d75e36
f0d/20220620 

2a. Instar de l’Ajuntament de Benidorm la continuació de les actuacions disciplinàries 
iniciades, segons informa el Sr. Secretari municipal en el seu escrit de 14 de febrer de 2022, 
atés que s'ha declarat provat per sentència penal la comissió d'infraccions disciplinàries 
sancionables d'acord amb la normativa sectorial, impedint la prescripció per a l'exercici de 
l'acció disciplinària. 

Fase de Seguiment: Finalitzada la fase de seguiment amb incompliment acordat en 
Resolució núm. 562-2022, de 27/06/2022. 

4.5.1.3. Expedient: 2021/G01_02/000109. Ajuntament de Benidorm. 
Irregularitats en el procés selectiu d’Agent de Policia Local.  

Expedient: 2021/G01_02/000109 (Principal) 

Descripció: Es denuncien irregularitats en el procés selectiu d'Agent de Policia Local de 
l’Ajuntament de Benidorm. 

Investigació finalitzada l'any 2022, detall en l'apartat de la Memòria 4.4.29 

Recomanacions: Finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions a l'entitat 
denunciada: 

1a. Que es dicten les instruccions internes, per a preveure situacions com les descrites en 
la present investigació i que es puguen incloure en les bases de posteriors procediments, tot 
això a l'efecte de que: 

https://www.poderjudicial.es/search/an/opendocument/81e1dd709a8d0acca0a8778d75e36f0d/20220620
https://www.poderjudicial.es/search/an/opendocument/81e1dd709a8d0acca0a8778d75e36f0d/20220620
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Els Tribunals de Selecció davant canvis de criteris sobrevinguts pels mateixos, o 
altres òrgans tècnics de selecció han de publicitar explícitament les modificacions, 
concedint un termini exprés d'al·legacions a tots els aspirants en el procés selectiu. 
Els Tribunals de Selecció davant canvis de criteris sobrevinguts pels mateixos, o 
altres òrgans tècnics han de justificar-se explícitament de manera motivada, 
incorporant a les corresponents actes els informes dels assessors tècnics que 
suporten les decisions. 

Fase de Seguiment: Finalitzada la fase de seguiment amb incompliment acordat en 
Resolució núm. 789-2022, de 07/10/2022. 

4.5.2. Incompliments de  recomanacions del Ajuntament de 
Torrevieja 

4.5.2.1. Expedient: 2020/G01_01/000151. Ajuntament de Torrevieja. 
Irregularitats en matèria de contractació i urbanisme.  

Expedient: 2020/G01_01/000151 [45/2019] 

Descripció: Es denuncien irregularitats en el procés d'asfaltat de diversos carrers: 

1. L'any 2011 es realitza l'asfaltat d'una dels carrers de la finca rústica Llac Sol, on se 
situa l'habitatge dels pares del tinent alcalde del Ajuntament de Torrevieja en la 
legislatura 2007-2011 i alcalde en la legislatura 2011-2015. 
2. La finca està afectada per les determinacions del Parc Natural Llacunes de la Mata 
-Torrevieja. 
3. La persona encarregada de redactar el projecte d'asfaltat és familiar de càrrecs 
electes de l’Ajuntament. 
4. S'informa que el redactor del projecte va ser beneficiari de múltiples contractes 
durant els mandats 2007-2011 i 2011- 2015, tenint una relació de parentiu amb els 
regidors. 

Recomanacions: Finalitza l'expedient elevant la següent recomanació a l'entitat 
denunciada: 

Iniciar els expedients de revisió d'ofici dels actes administratius incursos en causa de 
nul·litat de ple dret, regulada en l'article 106 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques, o que indiquen les 
raons que impedeixen adoptar les mesures proposades. 

Fase de Seguiment: Finalitzada la fase de seguiment amb incompliment acordat en 
Resolució núm. 356, de 02/05/2022. 
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4.5.2.2. Expedient: 2020/G01_02/000374. Ajuntament de Torrevieja. 
Irregularitats en la contractació de serveis.  

Expedient: 2020 G01_02/000374 

Descripció: Es denuncia la prestació de serveis sense contracte respecte al pla de xoc 
contra els mosquits. 

Després de la instrucció del corresponent procediment es conclou: 

1r. Des del 27 d'agost de 2017 una vegada finalitzat el contracte identificat amb el 
número d'expedient 106/2011 fins a la subscripció d'un nou contracte expedient núm. 
106/2017 al setembre de 2020 es va estar pagant a l'empresa CTL, SL per els serveis 
de desinsectació, desratització i desparasitació; desratització en el clavegueram 
públic; mosquits i control de plagues, sense cap contracte per un total de 275.646, 
95€. 
2n. Per els serveis prestats per CTL, SL, sense contracte, des de 15 de maig a 30 de 
juny de 2020 pel concepte pla de xoc contra els mosquits es van facturar i estan 
pendents de pagament un total de 39.748,50€. 
3r. Pels serveis prestats per CTL, SL, sense contracte, des de març a setembre de 
2020 per control de plagues es van facturar i està pendent de pagament un total de 
79.838,56€. 
4t. En el pla de xoc contra els mosquits no consta tramitació d'expedient de 
contractació, de cap mena. 
5é. El preu pagat pels serveis de control de plagues en l’Ajuntament de Torrevieja ha 
sigut molt superior en els períodes que s'ha prestat sense contracte que en els 
períodes que si que n'hi havia o n’hi ha. 
6é. S'han abonat les factures en contra dels informes de fiscalització de la Intervenció 
que destacaven greus incompliments del procediment i que s'han mantingut en el 
temps de forma continuada. 

Recomanacions: Finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions a l'entitat 
denunciada: 

1a. Que s'inste el procediment de revisió d'ofici de l'execució dels serveis de 
desinsectació, desratització i desparasitació; desratització en el clavegueram públic; 
mosquits i control de plagues prestats per TL, SL, sense contracte, des del 27 d'agost 
de 2017 fins a la subscripció del nou contracte al setembre de 2020 inclosos els 
serveis prestats des de 15 de maig a 30 de juny de 2020 pel concepte pla de xoc 
contra els mosquits que es van facturar i estan pendents de pagament per un total de 
39.748,50€ 
2a. Que es valore l'existència de possibles responsabilitats dels càrrecs electes i del 
personal funcionari responsables de l'impuls de la tramitació de la Contractació dels 
serveis de desinsectació, desratització i desparasitació; desratització en el 
clavegueram públic; mosquits i control de plagues, així com es valore, si escau, 
l'obertura dels expedients que procedisquen. 
3a. Que s'elabore un pla anual de contractació en l’Ajuntament de Torrevieja per a 
evitar situacions com el present cas de prestació de serveis sense cobertura 
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contractual, amb l'agreujant de mantindre la situació durant un període prolongat de 
temps, des de 2017 a 2020. 

Fase de Seguiment: Finalitzada la fase de seguiment amb incompliment de les 
recomanacions. Resolució núm. 1030/2022, de 12 de desembre de 2022. 

4.5.3. Incompliments de recomanacions de l’Ajuntament de 
València 

4.5.3.1. Expedient: 2020/G01_01/000311. Ajuntament de València. 
Irregularitats en els pagaments del servei de grua municipal.  

Expedient: 2020/G01_01/000311 

Descripció: Es denuncia l'increment aplicat en el cost del servei produït a partir del moment 
en el qual el contracte administratiu en vigor és resolt i comença a prestar-se sense cobertura 
contractual. 

Després de l'estudi detalladament de la totalitat de la documentació i, després de les 
al·legacions presentades, es conclou: 

1. En 2014, l’Ajuntament de València va subscriure contracte amb una O.T.E. per a la 
gestió del servei de grua municipal. Aquest contracte establia la retribució mensual de 
l'O.T.E. en proporció al nombre de retirades de vehicles del mes. L'adjudicatària va 
presentar nombroses sol·licituds de reordenació/reequilibri econòmic contractual, sent 
desestimades totes elles de pla. En 2017 l’Ajuntament va canviar de criteri, acordant 
la resolució per l'art. 223.g) del TRLCSP, que refereix com a causa “la impossibilitat 
d'executar el contracte en els termes inicialment pactats o la possibilitat de producció 
d'una lesió greu a l'interés públic de continuar-se executant la prestació en aqueixos 
termes”, i al no ser possible modificar el contracte, concedint una indemnització a 
l'adjudicatari i establint un règim transitori per a la prestació del servei, que encara 
perviu fins a l'actualitat, superant en l'actualitat els quatre anys de vigència del règim 
transitori. 

2. Respecte al règim econòmic del període transitori del contracte: 

a) S'ha modificat substancialment, en la pràctica, el sistema retributiu pactat 
originàriament en el contracte, passant d'una retribució vinculada al nombre de 
serveis prestats a una retribució a tant alçat o “iguala”, totalment independent del 
nombre de serveis prestats. Eliminant tot risc operacional al contractista, de fet 
malgrat la reducció del nombre de serveis les retribucions no s'han alterat. 
b) La fixació de la suma de la retribució a tant alçat es conté en diversos informes 
de la Policia Local de València, u dels quals està signat de manera manuscrita, i 
conté una data que no es correspon amb la data de incorporació a la plataforma de 
tramitació electrònica d'expedients, sent l'únic informe del servei en tot l'expedient 
que revist d'aquestes característiques. 
c) El preu per al període transitori va ser establert en exactament 300.000€, de 
manera absolutament discrecional, la qual cosa va motivar que el Servei de 
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Contractació municipal sol·licitara l’aportació de l'estudi econòmic explicatiu de la 
contraprestació econòmica i la concreció per a la seua percepció per l'O.T.E. 
d) Emés informe explicatiu per la Policia Local de València, es constata que no 
motiva documentalment l'adequació del preu del contracte proposat en 
argumentar-se l'informe de manera insuficient, havent de procedir els redactors de 
l'estudi econòmic a concretar els càlculs de l'informe detalladament suficient que 
permeta la seua adequada revisió suportada en dades reals de la prestació. 
e) El servei gestor manifesta que el fet que Servei Fiscal de Despesa no haja 
sol·licitat noves observacions a les prèviament formulades valguda la fixació del 
preu de la prestació per al període transitori, però de la documentació i informació 
analitzada no es dedueixen, de manera clara i objectiva, els càlculs i operacions 
matemàtics que proporcionen com a resultat la fixació d'una quota de 300.000 
€/mes per a la retribució del concessionari, i que permeten realitzar una fiscalització 
econòmica adequada. 

3. Respecte a la duració estimada del període transitori i la insuficiència econòmica 
dels avals per a la cobertura d'aquest, s'ha constatat que el període transitori ha 
excedit, amb molt l'estimació de 12 mesos que contemplaven els informes de Policia 
Local, sent que actualment el període transitori, iniciat al novembre de 2017, consta 
de més de 48 mesos, pel que l'aval fixat com a garantia, i calculat per a 12 mesos, 
resulta insuficient, sense que es haja procedit per l’Ajuntament a acordar una 
actualització d'aquestes garanties. 

4. Es constata una ruptura de l'equilibri econòmic de la prestació, passant de ser 
desfavorable per a l'adjudicatària en el període de contracte en vigor, segons 
reclamava l'empresa, on el risc operacional era de l'empresa adjudicatària a una 
situació actual, desfavorable per a l’Ajuntament, on el prestador del servei sense 
cobertura contractual no té transferit el risc de la prestació, tenint garantit els ingressos 
mensuals, de manera que el cost unitari del servei real ha experimentat un increment 
significatiu, mentre que els mitjans afectes al servei es troben infrautilitzats i s'ha 
procedit a una minoració gradual de costos globals, elevant-se d'aquesta manera els 
beneficis per a la prestadora durant aquest període “transitori” que dura des de l'any 
2017. La diferència total final que s'obté en concepte de benefici real en comparació 
amb l'esperat pel contractista és de +614.501,85 € conforme als càlculs motivats en 
el present informe. 

5. No s'estan realitzant seguiments periòdics de la prestació del servei en termes 
econòmics, ajustant en el seu cas els imports a abonar a l'empresa pels serveis 
realment prestats i els costos reals que assumeix per a això, a pesar que la minoració 
d'algunes despeses fixes, com els de personal, com es reflecteixen de l'anàlisi de la 
comptabilitat de l'empresa prestadora del servei. 

Recomanacions: Finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions a l'entitat 
denunciada: 

1a. Es procedisca a adoptar la mesures necessàries per a regularitzar la situació 
jurídica de la prestació del servei, ja siga realitzant i finalitzant la licitació pública amb 
l'adjudicació a l'oferta més avantatjosa o adoptant la decisions de gestió que 
garantisquen la terminació de l'actual situació, de prestació del servei sense cobertura 
contractual. 
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2a. Es procedisca a revisar les condicions econòmiques establides per a la prestació 
del servei per part de la UTE, des de l'1 de novembre de 2017, endemà del dia que 
produirà efectes la resolució del contracte i fins que es formalitze el nou contracte, 
donada la realitat econòmica de la prestació acreditada en la comptabilitat de la UTE, 
tant de minoració de costos directes de la prestació del servei, com de beneficis reals 
superiors als previstos per la pròpia UTE en la licitació inicial resolta. 

Establir procediments de revisió periòdica del règim econòmic de la prestació del 
servei mentre dure l'actual situació, que permeten fixar amb la periodicitat màxima 
semestral el preu al qual efectivament ha de retribuir-se per l’Ajuntament la prestació 
del servei en l'actual situació, en funció dels costos reals del servei, benefici 
empresarial i necessitats reals prestació. 

3a. Es procedisca, prèvia la tramitació oportuna, a actualitzar el import de l'aval o 
garantia depositada per la mercantil prestadora del servei, que clarament ha superat 
el període transitori previst de 12 mesos, situant-se en l'actualitat en 48 mesos, pel 
que es considera adequat procedir al reajustament de la garantia per la realitat del risc 
cobert. 

4a. Que es valore l'inici de la revisió d'ofici dels acords aprovatoris de les 
indemnitzacions abonades a la UTE, atés que s'ha acreditat que el prestador del servei 
sense cobertura contractual i que no té transferit el risc de la prestació ha obtingut uns 
beneficis acumulats derivats de les compensacions del període “transitori” que dura 
des de l'any 2017, en termes acumulats superiors en +614.501,85 € conforme als 
càlculs motivats en el present informe, benefici real en comparació amb l'esperat pel 
contractista en la seua proposició inicial. 

Fase de Seguiment: Finalitzada la fase de seguiment amb incompliment acordat en 
Resolució núm. 520, de 14/06/2022. 

4.5.3.2. Expedient: 2021/G01_02/000018. Ajuntament de València. 
Irregularitats “Bonica fest”.  

Expedient: 2021/G01_02/000018 

Descripció: Es denuncia irregularitats en el contracte de Serveis d'instal·lació 
d'infraestructures, personal i serveis necessaris per a la campanya de promoció comercial 
Bonica Fest 2019. 

Investigació finalitzada l'any 2022, detall en l'apartat de la Memòria 4.4.3 

Recomanacions: Finalitza l'expedient elevant la següent recomanació a l'entitat 
denunciada: 

Que es dicten instruccions internes establint protocols d'actuació per a garantir el compliment 
íntegre de les obligacions contretes en la fase d'execució del contracte, així com la forma 
d'actuació en cas d'incompliment. Així mateix, s'haurà d'elaborar guia en el servei de comerç 
en la qual s'indiquen per a cada tipus de servei contractat com és la justificació o acreditació 
documental exigible per a acreditar el compliment íntegre de les obligacions dels Plecs de 
Prescripcions Tècniques i contractes formalitzats. 
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Fase de Seguiment: Finalitzada la fase de seguiment amb incompliment recomanacions. 
Resolució núm. 709/2022, de 12 de setembre de 2022. 

4.5.3.3. Expedient: 2021/G01_02/000158. Ajuntament de València. Servei 
autobús turístic 

Expedient: 2021/G01_02/000158  

Descripció: Es denuncia l'autorització subjecta a taxa a dues empreses, “Transvía Tours” i 
“Viajes Privilege”, des de 1999 i 2012 respectivament, per a prestar el servei de transport 
d'autobús turístic a la ciutat de València. 

Investigació finalitzada l'any 2022, detall en l'apartat de la Memòria 4.4.32 

Recomanacions: Finalitza l'expedient elevant la següent recomanació a l'entitat 
denunciada: 

De conformitat amb l'estudi contractat pel propi Ajuntament en 2017, estudi de data 3 de 
maig, per a la implantació d'un servei d'autobús turístic a la ciutat de València i l'informe 
28/16025 de la Secretaria del Consell per a la Unitat de Mercat de data 13 de febrer de 2019, 
es recomana a l’Ajuntament que la prestació del servei es realitze en règim de concurrència 
competitiva, i per a això el règim de concessió del servei, prèvia la tramitació legal procedent, 
és el que garanteix de manera efectiva la concurrència competitiva real i, conforme a l'estudi 
previ, majors ingressos públics per a les arques municipals. 

Fase de Seguiment: Finalitzada la fase de seguiment amb incompliment recomanacions. 
Resolució núm. 1026/2022, de 12 de desembre de 2022. 

4.5.4. Incompliments de recomanacions del Ajuntament 
d’Alcoi 

4.5.4.1. Expedient: 2020/G01_02/00016. Ajuntament d’Alcoi. Mala praxis 
d’una mesa de contractació en la adjudicació d’un contracte. 

Expedient: 2020/G01_02/00016.  

Descripció: Es denuncia la infracció article 146 LCSP, atés que el sobre 3, criteris objectius, 
es va obrir el 21 de maig de 2020 i l'informe vàlid sobre els criteris subjectius és de data 1 
de juny de 2020. 

Investigació finalitzada l'any 2022, detall en l'apartat de la Memòria 4.4.19 

Recomanacions: Finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions a l'entitat 
denunciada: 

Instar el procediment d'anul·labilitat de l'acte dictat amb infracció a l'ordenament jurídic en 
els termes que estableix l'article 48 i següents de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. 
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Fase de Seguiment: Finalitzada la fase de seguiment amb incompliment. Resolució núm. 
686/2022, de 31 d'agost de 2022. 

4.5.5. Incompliments de recomanacions de l’Ajuntament de 
Gavarda 

4.5.5.1. Expedient: 2020/G01_01/000282. Ajuntament de Gavarda. 
Possible causa d’incompatibilitat de càrrec públic. 

Expedient: 2020/G01_01/000282 

Descripció: Es denuncia la possible causa d'incompatibilitat per part de la persona que va 
ocupar el càrrec d'alcalde de l'entitat local exercit en règim de dedicació exclusiva, sense 
autorització per a compatibilitzar l'exercici d'activitat privada (activitat econòmica en règim 
d'autònom i gerent d'una empresa) 

Després de la instrucció del corresponent procediment es conclou: 

1. L'alcalde va ser declarat en règim de dedicació exclusiva per a l'exercici del seu 
càrrec d'alcalde de l’Ajuntament. 
2. En aquest període, en què tenia reconeguda dedicació exclusiva, va exercir 
simultàniament una activitat privada no marginal. 
3. Per al desenvolupament de la seua activitat privada, no es va posar en coneixement 
del Ple, no va sol·licitar, ni va obtindre declaració de compatibilitat sent això preceptiu, 
ja que en tindre dedicació exclusiva es trobava subjecte a la Llei d'Incompatibilitats i 
al règim establert per aquesta; sense entrar a valorar si s'haguera pogut reconéixer la 
compatibilitat d'aquesta activitat, circumstància que havia de decidir el Ple municipal. 

Recomanacions: Finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions a l'entitat 
denunciada: 

L'inici de la revisió d'ofici d'aquelles actuacions que incorregueren en causa de nul·litat de 
ple dret, corresponents als actes administratius aprovatoris de les diferents nòmines 
abonades al càrrec electe. Igualment, l’Ajuntament havia d'establir els protocols o 
procediments dirigits a informar els càrrecs electes municipals sobre l'obligatòria observança 
i compliment de la normativa en matèria d'incompatibilitats. 

Fase de Seguiment: Finalitzada la fase de seguiment amb incompliment recomanacions. 
Resolució núm. 838, de 24/10/2022. 
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4.5.6. Incompliments de recomanacions de l’Ajuntament de 
Tous 

4.5.6.1. Expedient: 2020/G01_01/000235. Ajuntament de Tous. 
Adjudicació d’obres. 

Expedient: 2020/G01_01/000235  

Descripció: Es denuncia la prestació de serveis per la persona que exercia les tasques 
d'enginyer agrònom municipal, així com les adjudicacions d'obres i abonament d'honoraris 
per redacció de projectes sense seguir el procediment de contractació administrativa. 

Després de la instrucció del corresponent procediment es conclou: 

1. Les tasques que exercia l'enginyer agrònom municipal corresponien exclusivament 
a funcionaris de carrera al servei de l'Administració local per tractar-se de l'exercici de 
funcions que impliquen la participació directa o indirecta en l'exercici de les potestats 
públiques o en la salvaguarda dels interessos generals. 
2. El citat enginyer municipal va facturar a l'entitat local, simultàniament a la realització 
de serveis com a empleat públic i durant aqueix període, per la prestació de serveis 
en diferents conceptes. 
3. Consta el pagament a diferents mercantils sense complir la normativa contractual. 

Recomanacions: Finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions a l'entitat 
denunciada: 

1a. Instar el procediment de revisió d'ofici de les actuacions que incorren en causa de 
nul·litat de ple dret realitzats sense cobertura contractual: 

-Pagaments en concepte d'honoraris per redacció de projectes de l'enginyer municipal 
en les anualitats 2017 a 2020. 

-Pagaments realitzats a la mercantil en les anualitats 2018 i 2020. 

-Pagaments a la mercantil en l'anualitat 2020. 

2a. La implementació de mesures per a assegurar el compliment del procediment 
administratiu en matèria de contractació pública amb una adequada planificació, 
dictant instruccions internes en llaures a garantir que l'activitat subjecta a potestats 
públiques no puga prestar-se per mitjans externs, sinó per personal funcionari aplicant 
el règim d'incompatibilitats. S'inicien els expedients que procedisquen per a depurar 
les responsabilitats que puguen exigir-se en relació amb la contractació verbal. 

Fase de Seguiment: Finalitzada la fase de seguiment amb incompliment recomanacions. 
Resolució núm. 839, de 24/10/2022. 
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4.5.6.2. Expedient: 2020/G01_01/000234. Ajuntament de Tous. Adquisició 
de la bàscula municipal. 

Expedient: 2020/G01_01/000234 

Descripció: Es denuncia el subministrament i instal·lació de la bàscula municipal sense 
realitzar la seua contractació administrativa, així com la realització del projecte tècnic per 
part de l'enginyer agrònom municipal. 

Després de la instrucció del corresponent procediment es conclou: 

1. El projecte constructiu de la bàscula va ser encarregat a l'enginyer agrònom 
municipal. El citat enginyer va facturar simultàniament a la realització de serveis, com 
a empleat públic i durant el període indicat a l'entitat local, per la prestació de serveis 
en concepte d'honoraris per redacció de projectes. 

2. No s'aporta expedient de contractació, ni resolució que justifique l'adjudicació per a 
la realització dels treballs de subministrament i instal·lació de la bàscula. 

Recomanacions: Finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions a l'entitat 
denunciada: 

1a. Instar el procediment de revisió d'ofici dels pagaments realitzats pel 
subministrament i instal·lació de la bàscula municipal i el cobrament d'honoraris per 
l'enginyer agrònom municipal per facturació de serveis. 

2a. La implementació de mesures per a assegurar el compliment del procediment 
administratiu en matèria de contractació pública amb una adequada planificació, 
dictant instruccions internes en llaures a garantir que l'activitat subjecta a potestats 
públiques no puga prestar-se per mitjans externs, sinó per personal funcionari aplicant 
el règim d'incompatibilitats. S'inicien els expedients que procedisquen per a depurar 
les responsabilitats que puguen exigir-se en relació amb la contractació verbal. 

Fase de Seguiment: Finalitzada la fase de seguiment amb incompliment recomanacions. 
Resolució núm. 840, de 24/10/2022. 

4.5.6.3. Expedient: 2020/G01_01/000167. Ajuntament de Tous. Obres al 
municipi. 

Expedient: 2020/G01_01/000167 

Descripció: Es denuncia la comissió de presumptes irregularitats en les obres municipals a 
través del despatx d'arquitectura que dirigeix el propi arquitecte municipal. 

Després de la instrucció del corresponent procediment es conclou: 

1. Que la vinculació laboral de la persona que exercia tasques d'arquitecte municipal 
es produeix a través de diferents contractes de prestació de serveis en les anualitats 
2016 a 2018, si bé posteriorment continua facturant els seus serveis aportant 
únicament la presentació de factura per al seu cobrament. 
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2. Igualment, la persona que feia les tasques d'arquitecte municipal va facturar a 
l'entitat local, simultàniament a la realització de serveis com a empleat públic i durant 
aqueix període, per la redacció de projectes, sense que per a cap d'aquests 
pagaments s’aporte expedient o document administratiu que sustente la seua 
contractació. 

3. Correspon exclusivament als funcionaris de carrera al servei de l'Administració local 
l'exercici de les funcions que impliquen la participació directa o indirecta en l'exercici 
de les potestats públiques o en la salvaguarda dels interessos generals, tractant-se 
de funcions públiques. 

Recomanacions: Finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions a l'entitat 
denunciada: 

1a. Instar el procediment de revisió d'ofici d'aquelles actuacions que incorren en causa 
de nul·litat de ple dret. 

2a. S'implementen mesures amb vista a assegurar el compliment del procediment 
administratiu en matèria de contractació pública i la seua adequada planificació; es 
dicten instruccions internes en llaures a garantir que tota activitat subjecta a potestats 
públiques no puga prestar-se per mitjans externs, com són les funcions pròpies 
d'arquitecte municipal, que han de ser prestades per personal funcionari i que s'inicien 
els expedients administratius que procedisquen per a depurar les responsabilitats que 
puguen exigir-se en relació amb la contractació verbal. 

Fase de Seguiment: Finalitzada la fase de seguiment amb incompliment recomanacions. 
Resolució núm. 841, de 24/10/2022. 

4.5.7. Incompliments de recomanacions de l’Ajuntament de 
San Antonio de Benagéber 

4.5.7.1. Expedient: 2020/G01_02/000014. Ajuntament de San Antonio de 
Benagéber. Comissió de serveis durant un període superior al 
que estableix como termini màxim la normativa vigent. 

Expedient: 2020/G01_02/000014 

Descripció: Es denuncia la permanència de funcionaris de la policia local en règim de 
comissió de serveis durant un període superior als 2 anys que estableix com a termini màxim 
la normativa vigent. 

Investigació finalitzada l'any 2022, detall en l'apartat de la Memòria 4.4.5 

Recomanacions: Finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions a l'entitat 
denunciada: 

1a. Finalitzar l'expedient núm. 2089/2021 que està tramitant per a cobrir el lloc 
d'Inspector de la Policia Local mitjançant una comissió de serveis, el qual es troba 
vacant, sense elevar la proposta d'adjudicació al candidat presentat per ser la mateixa 
contrària a la normativa aplicable. 
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2a. Procedir a la convocatòria del lloc d'Inspector de la Policia Local per a la seua 
provisió definitiva. 

Fase de Seguiment: Finalitzada la fase de seguiment amb incompliment acordat en 
Resolució núm. 1025-2022, de 2 de desembre de 2022. 

4.5.8. Incompliments de recomanacions de la Diputació 
d’Alacant 

4.5.8.1. Expedient: 2021/G01_02/000029. Diputació d’Alacant. Conflicte 
d’interés diputat d’esports. 

Expedient: 2021/G01_02/000029 

Descripció: Es denuncia la vulneració dels art 23 i 24 de la LRJAP al no abstindre's en 
l'expedient de subvencions pel que se li otorga al Club de futbol La Nucia per part de la 
Diputació d'Alacant una subvenció. 

Investigació finalitzada l'any 2022, detall en l'apartat de la Memòria 4.4.10 

Recomanacions: Finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions a l'entitat 
denunciada: 

1a. Que s'inicie expedient per a valorar les possibles responsabilitats existents, si 
escau , per no haver-se abstingut el diputat en el procediment relatiu a la concessió 
de ajudes econòmiques als Clubs de Futbol masculins i femenins no professionals de 
la província d'Alacant, per la seua participació en competicions federades de caràcter 
oficial corresponents a la temporada esportiva 2019/2020, anualitat 2020 tenint en 
compte el que es disposa en l'article 23.5 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim 
Jurídic del Sector Públic: La no abstenció en els casos en què concórrega alguna 
d'aqueixes circumstàncies donarà lloc a la responsabilitat que procedisca. 

2a. Que s'elabore per part de la Diputació Provincial d'Alacant un protocol per a 
previndre els conflictes d'interés en els procediments de concessió de subvencions. 

Fase de Seguiment: Finalitzada la fase de seguiment amb incompliment recomanacions. 
Resolució núm. 696/2022, de 7 de setembre de 2022. 
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4.5.9. Incompliments de recomanacions de Gestió i Serveis de 
Paterna, SLU 

4.5.9.1. Expedient: 2020/G01_01/000212. Gestió i Serveis de Paterna, 
SLU. Acomiadaments i nomenaments obtenint beneficis no 
justificats. 

Expedient: 2020/G01_01/000212 

Descripció: Es denuncien els següents fets: 

1. Sobre acomiadaments i contractacions de personal en una empresa pública, donant 
lloc a la incoació de l'expedient 24/2018 (2020/G01_01/000196). 

2. Sobre promoció en la carrera professional i assegurament de drets econòmics 
presumptament irregulars concedits a determinats treballadors d'una empresa pública, 
donant lloc a la incoació de l'expedient 169/2018 (2020/G01_01/000212). 

3. Sobre absències reiterades d'un empleat públic en el seu lloc de treball en una 
empresa pública i la promoció del mateix a un lloc de superior categoria 
presumptament informada fraudulentament, donant lloc a la incoació de l'expedient 
67/2019 (2020/G01_01/000180). 

Dels fets esdevinguts en els expedients s'observa una correlació entre els fets produïts 
en les mercantils Gestió i Serveis de Paterna, SLU i Ferrocarrils de la Generalitat 
Valenciana. Per això, es considera necessari veure els expedients de manera 
conjunta. 

Investigació finalitzada l'any 2022, detall en l'apartat de la Memòria 4.4.15 

Recomanacions: Finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions a l'entitat 
denunciada: 

1a. En relació amb Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana: 

 Elaboració d'un programa de compliance (compliment normatiu) i 
nomenament previ els tràmits legals que procedisquen d'un compliance officer 
(responsable de compliment). 

 Elaboració d'instruccions de bones pràctiques en els processos selectius i 
provisions de llocs de treball. 

 Elaboració d'unes instruccions o normativa que regule els supòsits objectius 
per a eximir del control horari. 

 Adequació del número de lloc de personal directiu a la normativa vigent. 

2a. En relació amb Gestió i Serveis de Paterna, SLU 

 Elaboració d'instruccions de bones pràctiques en els processos selectius i 
provisions de llocs de treball. 

 Elaboració d'un programa de compliance (compliment normatiu) i 
nomenament previ els tràmits legals que procedisquen d'un compliance officer 
(responsable de compliment). 
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 Modificació dels contractes d'alta direcció. 
 Modificació de la redacció de l'article 15 dels Estatuts de la Societat per a 

aclarir el concepte de majoria absoluta. 

Fase de Seguiment: Finalitzada la fase de seguiment amb incompliment de la mercantil 
Gestió i Serveis de Paterna, SLU acordat en les resolucions núm. 734-2022 i 1009-2022. 

4.5.10. Incompliments de recomanacions de Divalterra, S.A. 
(Diputació de València) 

4.5.10.1. Expedient: 2021/G01_02/000054. Divalterra, S.A. (Diputació de 
València). Percepció presumptament indeguda de dietes per part 
de dos empleats. 

Expedient: 2021/G01_02/000054 

Descripció: Es denuncia determinades irregularitats relacionades amb la percepció 
presumptament indeguda de dietes per part de dos empleats en el si d'una societat mercantil 
de capital públic dependent de la Diputació Provincial de València. 

Investigació finalitzada l'any 2022, detall en l'apartat de la Memòria 4.4.37 

Recomanacions: Finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions a l'entitat 
denunciada: 

1a. Procedir a instruir expedients per a valorar l'exigència de possibles responsabilitats 
a les autoritats que han intervingut en els fets acreditats en la investigació i que han 
implicat un abonament de quantitats indegudes en concepte de complement de 
desplaçament, valorant l'exigència de responsabilitat derivades, si escau, per la 
possible prescripció de les accions si fos així finalment. 

2a. Iniciar els expedients de reintegrament de les quantitats indegudament pagades 

Fase de Seguiment: Finalitzada la fase de seguiment amb incompliment de la Resolució 
núm. 899-2022, de 8 de novembre de 2022. 

4.5.10.2. Expedient: 2020/G01_01/000361. Divalterra, S.A. (Diputació de 
Valencia). Presumpte engany dels procediments de contractació. 

Expedient: 2020/G01_01/000361 

Descripció: Es denuncia el presumpte engany dels procediments de contractació. 

Investigació finalitzada l'any 2022, detall en l'apartat de la Memòria 4.4.27 

Recomanacions: Finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions a l'entitat 
denunciada: 
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1a. Que per l'entitat s'adopten les disposicions internes que resulten procedents amb vista 
a: 

1. Regular la prevenció, control o sanció dels conflictes d'interés, de manera específica 
en la matèria de la Contractació pública, havent-se d'exigir la prèvia declaració 
responsable d'absència de conflicte d'interés a tots els membres de les taules de 
contractació. Així com el procediment intern per a comunicar les possibles causes 
d'abstenció als superiors jeràrquics de l'entitat i la posterior acceptació, en el seu cas, 
per part de l'òrgan responsable de l'entitat. 

2. Planificar la contractació anual de l'organització, i de manera específica evitar la 
dispersió de contractacions que cobreixen mateixes necessitats, evitant els supòsits 
de fraccionament de contractes. 

3. Sol·licitar en la tramitació dels contractes menors almenys tres propostes de 
diferents proveïdors, quan siga possible, i regular els criteris d'adjudicació de manera 
prèvia i facilitar la seua difusió juntament amb la invitació al procediment. 

4. Exigir l'acreditació de l'existència de crèdit suficient i apropiat de manera prèvia 
juntament amb l'inici de la licitació, i de manera específica evitar l'adjudicació (excepte 
en els supòsits de tramitació anticipada) o execució dels contractes sense la 
incorporació prèvia dels certificats de disponibilitat de crèdit. 

2a. Procedir a instruir expedients per a valorar l'exigència de possibles responsabilitats al 
responsable de les contractacions de l'entitat, al Director dels Serveis Jurídics i 
Transparència, que ha implicat un conflicte d'interés i s'ha acreditat l'absència de 
comunicació prèvia a l'entitat pública ni als òrgans de contractació, ni als membres de les 
mesos de contractació, ni conste prèvia comunicació de causa d'abstenció. 

Fase de Seguiment: Finalitzada la fase de seguiment amb incompliment de la Resolució 
núm. 904-2022, de 8 de novembre de 2022. 

4.5.10.3. Expedient: 2021/G01_02/000059. Divalterra, S.A. (Diputació de 
València). Presumpte engany dels procediments de contractació. 

Expedient: 2021/G01_02/000059 

Descripció: Es denuncia el presumpte engany dels procediments de contractació 
presumptament realitzat a favor d'una mercantil, amb la intervenció del director de Serveis 
Jurídics i Transparència. 

Després de l'estudi detalladament de la totalitat de la documentació i, després de les 
al·legacions presentades, es conclou: 

1. Aquesta Agència ha constatat la inexistència de disposicions expresses relatives a 
la prevenció, control o sanció dels conflictes d'interés en la Contractació en el contingut 
de les instruccions de contractació. 

2. En alguns dels expedients analitzats, han intervingut en la seua tramitació persones 
la contractació dels quals havia sigut validada per l'empresa, resultant manifest i 
evident que les persones els contractes dels quals “havien sigut validats” mitjançant 
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un assessorament jurídic extern, prestat per l'empresa posteriorment adjudicatària, 
incurses en una situació (fàctica) de conflicte d'interés. 

A major abundament, davant un possible conflicte d'interés, almenys potencial, 
l'afectat ha de subjectar-se a les causes d'abstenció regulades en l'article 23 de la Llei 
40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, que en el seu article 2.2.b 
inclou en l'àmbit subjectiu a les entitats privades dependents de les administracions 
pública, quan exerceixen potestats públiques, entre altres supòsit. 

3. Les necessitats que es van pretendre cobrir amb la contractació dels expedients 
d'assessorament jurídic ja es trobaven cobertes amb altres contractacions vigents, en 
particular, al novembre de 2015 estava vigent 1 contracte d'assessorament laboral. 

4. L'objecte d'alguns procediments estava constituït per l'assessorament jurídic-
laboral, i els mateixos van anar parcialment coincidents en la seua execució temporal, 
la qual cosa suposa un fraccionament indegut de contractes o duplicitat de 
contractacions per solapament de l'objecte. Així mateix, la contractació inicialment per 
separat de les prestacions i posteriorment de forma agregada, acredita el 
fraccionament indegut de l'objecte contractual, més encara quan s'ha acreditat la 
necessitat permanent dels propis fets de la mercantil. 

Recomanacions: Finalitza l'expedient elevant les següents Recomanacions a l'entitat 
denunciada: 

1a. Que per l'entitat s'adopten les instruccions i disposicions internes que resulten 
procedents amb vista a: 

1. Regular la prevenció, control o sanció dels conflictes d'interés, de manera específica 
en la matèria de la contractació pública, havent-se d'exigir la prèvia declaració 
responsable d'absència de conflicte d'interés a tots els membres de les taules de 
contractació. Així com el procediment intern per a comunicar les possibles causes 
d'abstenció als superiors jeràrquics de l'entitat i la posterior acceptació, en el seu cas, 
per part de l'òrgan responsable de l'entitat. 

2. Planificar la contractació anual de l'organització, i de manera específica evitar la 
dispersió de contractacions que cobreixen mateixes necessitats, evitant els supòsits 
de fraccionament de contractes, com els acreditats en la present investigació. 

3. Sol·licitar en la tramitació dels contractes menors almenys tres propostes de 
diferents proveïdors, quan siga possible, i regular els criteris d'adjudicació de manera 
prèvia i facilitar la seua difusió juntament amb la invitació al procediment. 

4. Exigir l'acreditació de l'existència de crèdit suficient i apropiat de manera prèvia 
juntament amb l'inici de la licitació, i de manera específica evitar l'adjudicació (excepte 
en els supòsits de tramitació anticipada) o execució dels contractes sense la 
incorporació prèvia dels certificats de disponibilitat de crèdit. 

2a. Procedir a instruir expedients per a valorar l'exigència de possibles responsabilitats al 
responsable de les contractacions de l'entitat, al Director de Serveis Jurídics i Transparència 
així com a la resta de les autoritats i personal que han intervingut en els fets acreditats en la 
investigació que ha implicat un fraccionament de les contractacions analitzades, i de manera 
específica els següents: 
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1. La falta d'acreditació documental del resultat del treball de l'expedient “59/SC/2015 
- Assessorament jurídic en matèria de reestructuració de plantilla”. 

2. La comissió d'errors procedimentals en el si de l'expedient “255/AJ/2016 - 
Assessorament jurídic fiscal, mercantil i laboral”. 

3. La comissió d'errors procedimentals en el si de l'expedient “41/AJ/2019 – 
Assessorament jurídic fiscal, mercantil i laboral”. 

Fase de Seguiment: Finalitzada la fase de seguiment amb incompliment de la Resolució 
núm. 1082-2022, de 26 de desembre de 2022. 

4.5.11. Incompliments de recomanacions de la Generalitat 
Valenciana 

4.5.11.1. Expedient: 2020/G01_02/000067. Presidència GVA. Contracte de 
Patrocini Congrés del Benestar. 

Expedient: 2020/G01_02/000067 

Descripció: Es denuncia irregularitats en el patrocini publicitari del Congrés “Benestar i 
Societat” organitzat per la CADENA SER per la Conselleria de Presidència. 

Després de la instrucció del corresponent procediment es conclou:: 

1. No es van observar les indicacions de l'Informe Jurídic emés per l'Advocacia al 
PCAP. 

2. No s'ha realitzat una qualificació jurídicament adequada del contracte. La part 
patrocinada, la SER, es dedica professionalment a l'activitat de comunicació i a la 
difusió publicitària ja que comercialitza amb unitats de temps i espai, i per tant no 
podria ser part d'un contracte de patrocini institucional ja que només es pot considerar 
el patrocini privat quan el patrocinat no és una empresa dedicada a serveis publicitaris. 

3. L'objecte del contracte no estava prou determinat. L'expedient del contracte de 
patrocini no conté la documentació justificativa adequada i suficient que permeta 
acreditar l'equivalència de les prestacions contractades i per tant, l’onerositat del 
contracte. No s'ha demostrat l'equivalència entre les prestacions, això és entre el preu 
del contracte i el retorn publicitari del patrocini. No consta com es va quantificar el 
servei publicitari prestat. No s'ha presentat informe corresponent a la valoració i 
comprovació del retorn publicitari. 

4. No queda acreditada adequada i prou les necessitats que es pretén cobrir 
mitjançant el referit contracte ni la idoneïtat del seu objecte i contingut per a satisfer-
les. No s'identifiquen en concret l'abast de les necessitats que pretenen cobrir-se 
mitjançant el contracte projectat i el contingut de l'objecte per a satisfer-les raons que 
empresa i no a una altra 

5. No és jurídicament correcte la utilització del procediment de contractació negociat 
sense publicitat 

6. No es va aconseguir millora després de la presumpta negociació 
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7. No ha quedat acreditat que en el contracte:- El preu base de licitació i el sistema de 
càlcul que permet determinar-lo, amb garantia de què es tracta d'un preu de mercat i 
no d'un preu abusiu, el desglossament de costos directes i indirectes, les raons que 
justifiquen l'equivalència de les prestacions, és a dir, la relació d'equilibri entre el preu 
i el retorn publicitari del patrocini i per raons de motivació de l'acte i de justificació de 
l'eficiència de la contractació, la constatació que aquest import no supera el cost d'una 
campanya publicitària. 

8. No s'ha demostrat que es realitzara l'avaluació de l'impacte publicitari del Congrés 
obtingut per la Generalitat com a resultat del contracte de patrocini, ni quin sistema de 
mesurament i avaluació s'ha utilitzat per a això. 

9. Diversos incompliments en relació amb el PCAP de 26 de desembre de 2019, 
malgrat que disposa la clàusula 5.3 respecte al preu del contracte que serà el que 
resulte de l'adjudicació i que es pagarà en funció de la prestació realment executada, 
no s'ha inclòs en les obligacions de l'adjudicatari, de manera que es fera possible 
aquesta previsió, com recomanava l'Advocacia. 

Així mateix, no queda acreditat el compliment de la clàusula 10.2.C, 3r del PCAP, 
respecte a la documentació tècnica. 

En els documents presentats per el licitador no s’inclou el públic objectiu i missatges 
associats, impacte econòmic en destí, definició del patrocini, aconseguisca i les 
contraprestacions certes que rebrà Presidència. 

Recomanacions: Finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions a l'entitat 
denunciada: 

1a. Instar i recomanar a Presidència que procedisca a la revisió d'ofici dels actes 
incursos en causa de nul·litat de ple dret o anul·labilitat, regulada en l'article 106 i 107 
de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques, en relació amb el contracte de patrocini. 

2a. Formular una recomanació de millora futura en relació amb la matèria: Que es 
procedisca per part de Presidència a elaborar una instrucció o circular sobre la 
utilització del contracte de patrocini en la Generalitat Valenciana en la qual 
s'introduïsquen els criteris de la Sindicatura de Comptes inclosos en el Manual de 
Fiscalització de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana La guia de 
fiscalització de la contractació: Anàlisi de la regulació dels contractes de patrocini, així 
com la més recent doctrina i jurisprudència. 

Fase de Seguiment: Finalitzada la fase de seguiment amb incompliment recomanacions. 
Resolució núm. 846/2022, de 25 d'octubre de 2022. 
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4.5.11.2. Expedient: 2020/G01_01/000262. Conselleria de Sanitat. 
Contractacions d’emergència de materials de protecció i 
subministres sanitaris relacionats amb la crisi sanitària derivada 
de la Covid-19. 

Expedient: 2020/G01_01/000262 

Descripció: Es denuncia possibles irregularitats comeses en relació amb determinades 
contractacions d'emergència de materials de protecció i subministraments sanitaris 
relacionats amb la crisi sanitària derivada de la COVID-19, la qual cosa podria suposar una 
infracció a la normativa sobre la contractació administrativa. 

Investigació finalitzada l'any 2022, detall en l'apartat de la Memòria 4.4.34 

Recomanacions: Finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions a l'entitat 
denunciada: 

1a. Que per l'entitat es procedisca a iniciar els mecanismes de revisió d'ofici dels contractes 
adjudicats a mercantils que no han acreditat la seua capacitat i solvència per a ser 
contractistes, la qual cosa suposa un vici de nul·litat de ple de dret, adquirint drets quan es 
mancaven dels elements essencials per a la seua adquisició. 

2a. Que per l'entitat es dicten les instruccions internes que siguen precises amb vista a que 
pels diferents òrgans gestors en matèria de contractació de l'entitat es deixe constància 
formal per escrit que les contractacions s'ajusten a preus de mercat i els arguments objectius 
que així ho acrediten o, en defecte d'això, de les raons o motius basats en l'interés general 
que justifiquen la contractació no basada en preus de mercat. En aquest sentit: 

- En els contractes analitzats no consta la sol·licitud d'ofertes a més d'una empresa, 
la qual cosa hauria constituït una bona pràctica a fi d'adequar la tramitació excepcional 
d'emergència als principis de lliure competència i de selecció de l'oferta 
econòmicament més avantatjosa. 
- En els contractes analitzats el preu ha sigut fixat mitjançant la sola acceptació de 
l'oferta presentada per el respectiu contractista, en concórrer circumstàncies com ara 
la falta d'informació de l'òrgan de Contractació sobre els preus imperants en el mercat, 
o la sol·licitud de tan sols una oferta. La situació exposada ha pogut contribuir al fet 
que es hagen produït significatives diferències de preus en els productes objecte de 
contractació. 
- Excepte en els supòsits en els quals l'emergència fora tal que la finalitat del contracte 
poguera veure's compromesa, resultaria aconsellable que els òrgans de contractació 
sol·licitaren ofertes de diferents licitadors, i, en el seu cas, negociaren els termes del 
contracte susceptibles d'això, procurant proveir-se, en els supòsits en què això 
resultés possible, de referències dels preus habituals de mercat dels béns i serveis 
objecte de contractació. 

3a. Que per l'entitat es dicten les instruccions internes que siguen precises amb vista a que 
per els diferents òrgans gestors en matèria de contractació de l'entitat es deixe constància 
formal per escrit de: 

- En els expedients ha de constar l'exposició raonada dels motius pels quals no és 
possible resoldre la situació mitjançant uns altres procediments menys restrictius, com 
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la tramitació urgent de l'expedient o el procediment negociat sense publicitat per raó 
d'imperiosa urgència. 
- En els expedients ha d'indicar-se que l'activitat contractada es limita a l'estrictament 
indispensable per a previndre i remeiar els danys derivats de la situació d'emergència 
i que no es prolongarà fora de tal situació. 
- En els expedients ha de formalitzar-se l'ordenació verbal de les contractacions, a fi 
de verificar el compliment del que es disposa en l'article 120.1.c) de la LCSP i, per 
tant, la seua adequada tramitació mitjançant el procediment excepcional 
d'emergència. 

Fase de Seguiment: Finalitzada la fase de seguiment amb incompliment recomanacions. 
Resolució núm. 884/2022, de 16 de novembre de 2022. 

4.5.11.3. Expedient: 2020/G01_01/000056. Conselleria d’Educació, Cultura 
i Esport. Pagaments irregulars en la reforma del IES Botànic 
Cavanilles de la Vall d’Uixó. 

Expedient: 2020/G01_01/000056 

Descripció: Es denuncia les possibles irregularitats administratives en la tramitació i 
pagament de modificats en l'expedient de contractació amb la ref. CNMI10/EC78A/13 
“Honoraris de redacció del projecte bàsic i d'execució amb desenvolupament d'instal·lacions, 
direcció d'obra i coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció de diversos 
espais de formació professional en l'IES Botànic Cavanilles, a la Vall d'Uixó (Castelló)”. 

Després de la instrucció del corresponent procediment es conclou: 

-Es van produir 4 alteracions a l'alça en el preu del referit contracte de serveis. El PPT 
recull un Pressupost d'execució material estimat d'1.513.359,93 €. No obstant això, el 
projecte presentat per l'adjudicatari del contracte de serveis conté un pressupost 
d'execució material de 2.191.675,00 €, la qual cosa suposa una diferència de 
pressupost d'execució material de 678.315,07 €, 983.103,81 € de major cost en 
projecte de la intervenció, és a dir un 44,82% d'increment. 
-Res regula el PPT ni el PCAP sobre la possibilitat que l'adjudicatari del contracte de 
serveis, redactor del projecte, puga presentar un projecte tècnic que incremente el 
cost de l'obra al promotor -l'administració-, en quasi un milió d'euros. 
-El PCAP únicament regula la possibilitat de modificació de preu del contracte per 
“raons d'interés públic i per a atendre causes imprevistes…”, que no concorre en el 
cas que ens ocupa. 

Recomanacions: Finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions a l'entitat 
denunciada: 

L'inici de la revisió d'ofici de les actuacions corresponents als actes administratius 
aprovatoris de les diferents modificacions contractuals al marge de qualsevol procediment 
legal, així com identificar al personal i autoritats en el període temporal analitzat i que van 
participar en la tramitació de les modificacions indicades. 
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Atendre en la redacció dels plecs de prescripcions tècniques i en l'elaboració i supervisió 
dels projectes d'obra a tots aquells aspectes clau del contracte atenent la seua especificitat, 
de manera que es tinguen en compte totes les circumstàncies que un poder adjudicador 
raonablement diligent puga preveure, amb la intenció d'evitar, en la mesura que siga 
possible, futures modificacions dels contractes. 

Fase de Seguiment: Finalitzada la fase de seguiment amb incompliment de les 
Recomanacions. Resolució núm. 1041, de 16/12/2022. 

4.5.12. Incompliments de Recomanacions del Patronat de 
Turisme Costa Blanca 

4.5.12.1. Expedient: 2020/G01_02/000046. Patronat de Turisme Costa 
Blanca. Subvenció per a contractar. 

Expedient: 2020/G01_02/000046  

Descripció: Es denuncia concessió d'una subvenció nominativa a l'Associació empresarial 
hostalera de Benidorm Costa Blanca i Comunitat Valenciana (HOSBEC), per a col·laborar 
en la campanya de promoció extraordinària POST COVID-19 per al sector turístic de la Costa 
Blanca, anualitat 2020. Subcontractant-se l'execució quasi total de l'activitat que constitueix 
l'objecte de la subvenció. 

Investigació finalitzada l'any 2022, detall en l'apartat de la Memòria 4.4.24 

Recomanacions: Finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions a l'entitat 
denunciada: 

1a. Que s'elaboren unes instruccions per a aplicar la normativa de subvencions 
respecte a la subcontractació i en casos com el present es contemple en la resolució 
de concessió la subcontractació i el percentatge aplicable a aquesta. 

2a. Que s'exigisca als beneficiaris de subvencions que en els casos en els quals es 
duguen a terme contractacions s'especifique de manera clara, detallada i exhaustiva 
l'assignació dels punts a les ofertes segons els criteris que consten en el barem. 

3a. Fer constar en totes les subvencions que concedisca el patronat provincial de 
turisme Costa Blanca la duració del període subvencionable i el termini de temps amb 
data d'inici i fi de la imputació de les despeses subvencionables. 

4a. Que s'identifiquen amb el codi segur de verificació els informes als quals es facen 
referència en les resolucions o en qualsevol acte administratiu per a oferir certesa 
sobre l'existència d'aquests. 

Fase de Seguiment: Finalitzada la fase de seguiment amb incompliment recomanacions. 
Resolució núm. 697/2022, de 7 de setembre de 2022. 
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4.5.13. Incompliments de recomanacions del Institut Valencià 
d’Art Modern (IVAM) 

4.5.13.1. Expedient: 2020/G01_01/000238. Institut Valencià d’Art Modern 
(IVAM). Procés selectiu gerent. 

Expedient: 2020/G01_01/000238 

Descripció: Es denuncien irregularitats en el procés de selecció del gerent de l'IVAM que 
es van concretar en la modificació de la base sisena de la convocatòria sense utilitzar els 
procediments de revisió contemplats LPCAP i que no es justificara prou els motius que van 
conduir al nomenament del candidat seleccionat. 

Després de la instrucció del corresponent procediment es conclou: 

1r. Per a la modificació de la base sisena de la convocatòria de provisió del lloc de 
gerent de l'IVAM no es van utilitzar els procediments de revisió establits en la LPCAP. 

2n. No es va justificar prou els motius que condueixen al nomenament del candidat 
seleccionat. 

3r. No obstant això el que es disposa en l'article 10 de la Resolució, de 25 de febrer 
de 2019, del director de l'Institut Valencià d'Art Modern, per la que es publiquen les 
bases del procediment per a la selecció de la gerència de l'entitat “Confidencialitat Les 
persones i institucions implicades en el procés de selecció de candidats i candidates 
es comprometen a garantir l'absoluta confidencialitat de totes les dades personals i 
professionals d'aquelles, a assegurar que la participació de les no seleccionades es 
mantindrà en l'estricte àmbit de coneixement i valoració de la Comissió d'Avaluació, i 
fer públic exclusivament el nom de candidat o candidata seleccionat”, no s'ha aportat 
cap document que justifique que s'informara els candidats no seleccionats el resultat 
d'aquesta selecció almenys en el que a la seua participació concernia. 

No obstant això, tal i com comunica l'IVAM ja s'ha establert el Procediment a seguir 
per a la convalidació de les actuacions realitzades en el procediment de selecció de 
la gerència de l'IVAM amb base a l'Informe de l'Advocacia de la Generalitat de data 
30 d'agost de 2021 que entén que la convalidació de l'acte haurà de fer-se pel Consell. 

Recomanacions: Finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions a l'entitat 
denunciada: 

Que es procedisca a tramitar l'expedient per a convalidar les actuacions realitzades 
en el procediment de selecció de la gerència de l'Institut Valencià d'Art Modern. 

Fase de Seguiment: Finalitzada la fase de seguiment amb incompliment recomanacions. 
Resolució núm. 771/2022, de 29 de setembre de 2022. 
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4.5.14. Incompliments de recomanacions de la Fundació 
València Activa 

4.5.14.1. Expedient: 2021/G01_02/000127. Fundació València Activa. 
Procés selectiu gerent. 

Expedient: 2021/G01_02/000127 

Descripció: Es denuncien irregularitats en el procés selectiu de subdirectors de la Fundació 
València Activa. 

Investigació finalitzada l'any 2022, detall en l'apartat de la Memòria 4.4.51 

Recomanacions: Finalitza l'expedient elevant les següents recomanacions a l'entitat 
denunciada: 

1a. A l’Ajuntament de València. 

Que s'adopten les disposicions oportunes per a classificar, regular i homogeneïtzar 
els processos de selecció de personal d'entitats del sector públic vinculades i/o 
dependents de l’Ajuntament de València, havent de preveure, específicament: 

1. S'establisca la classificació d'aquestes entitats, contemplant la totalitat d'aspectes 
que fixa la Disposició Addicional 12a de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les 
Bases del Règim Local, pel que s'hauria de predeterminar el seu: 

- estructura organitzativa, amb fixació del número mínim i màxim de directius, 
- quantia màxima de la retribució total, amb determinació del percentatge màxim 
del complement de posat i variable. 

2. S'establisquen mesures que garantisquen el compliment, respecte la creació de 
nous llocs de personal dels seus ens dependents, de les limitacions de caràcter 
pressupostari establides en les corresponents Lleis de Pressupostos Generals de 
l'Estat, vigents per a cada anualitat. 

2a. A la Fundació València Activa. 

Que s'adopten les disposicions oportunes per a classificar, regular i homogeneïtzar 
els processos de selecció i provisió del seu personal, havent de preveure, 
específicament, el següent: 

1. Que en els processos de selecció i provisió interna de la totalitat del seu personal, 
s'apliquen els principis continguts en l'art. 55 TREBEP, per remissió expressa de la 
Disposició Addicional 1a de la mateixa norma (mèrit, capacitat, igualtat, idoneïtat, 
publicitat, concurrència), dictant-se les instruccions que garantisquen la seua efectiva 
aplicació. 

2. S'establisca l'obligatorietat d'adaptar els instruments de regulació de llocs de treball 
corresponents, o Estatuts de l'entitat, amb caràcter previ a la dotació o provisió dels 
concrets contractes de treball. 
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3. S'establisca l'obligació general de formalitzar per escrit els contractes de treball 
corresponents amb caràcter previ o simultani a la contractació i alta efectives en el 
règim general de la seguretat social. 

Fase de Seguiment: Finalitzada la fase de seguiment amb incompliment recomanacions. 
Resolució núm. 1036/2022, de 13 de desembre de 2022. 

4.6. Col·laboració amb altres institucions 
Se entén en tot cas que les funcions de l'Agència ho són, sense perjudici de les quals 
exerceixen, d'acord amb la normativa reguladora específica, la Sindicatura de Comptes, el 
Síndic de Greuges, el Consell de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern, 
la Intervenció General de la Generalitat, la Inspecció General de Serveis, els òrgans 
competents en matèria d'incompatibilitats i conflictes d'interessos i els òrgans de control, 
supervisió i protectorat de les entitats incloses en l'àmbit d'actuació corresponent, i que actua 
en tot cas en col·laboració amb aquestes institucions i òrgans. L'Agència aportarà tota la 
informació de què dispose i proporcionarà l’auxili necessari a la institució o òrgan que duga 
a terme la investigació o fiscalització corresponent. 

En compliment de les seues tasques, l'Agència podrà proporcionar la col·laboració, 
l'assistència i l'intercanvi d'informació amb altres institucions, òrgans o entitats públiques 
mitjançant plans i programes conjunts, convenis i protocols de col·laboració funcional, en el 
marc de la normativa aplicable. 

L'Agència no té competències en les funcions i matèries que corresponen a l'autoritat 
judicial, el ministeri fiscal i la policia judicial, ni pot investigar els mateixos fets que han sigut 
objecte de les seues investigacions. En cas que l'autoritat judicial o el ministeri fiscal inicien 
un procediment per a determinar el relleu penal d'uns fets, que constitueixen al mateix temps 
l'objecte d'actuacions d'investigació de l'Agència, aquesta haurà d'interrompre les seues 
actuacions i aportar immediatament tota la informació de la qual disposa, a més de 
proporcionar l’auxili necessari, sent un òrgan d’auxili i col·laboració amb l'autoritat judicial i 
el ministeri fiscal quan siga requerida. L'Agència sol·licitarà a la fiscalia informació periòdica 
respecte del tràmit en què es troben les actuacions iniciades a instància seua. 

Dins d'aquest entorn competencial, un dels àmbits de l'actuació principals de l'Agència, el 
constitueix la seua col·laboració amb la fiscalia i amb autoritats judicials en les actuacions 
que aquestes desenvolupen en l'àmbit de la investigació criminal. Per a això, la intervenció 
de l'Agència es realitza a l'empara del que es disposa en l'article 5 de la Llei 11/2016, de 28 
de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció 
de la Comunitat Valenciana, que preveu que la mateixa puga proporcionar l’auxili necessari 
a l'autoritat judicial i al Ministeri Fiscal, sent un òrgan d’auxili i col·laboració quan siga 
requerida. 

En aquest sentit, el Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència de 27 de juny 
de 2019 (DOCV núm. 8582, de 02.07.2019) estableix en el seu article 10, apartat 3, que “En 
el context de la realització de diligències d'investigació penal, instrucció de causes i 
celebració de judicis, relacionats amb les funcions de l'Agència i el seu àmbit d'actuació, 
aquesta podrà col·laborar amb el Ministeri Fiscal, els Jutjats i els Tribunals, quan així es 
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requerisca, mitjançant l'assistència tècnica i emissió d'informes pericials per personal 
funcionari al seu servei, especialitzat en matèria jurídic-administrativa, econòmica, 
comptable i de control administratiu, i amb coneixement profund de les administracions i el 
seu sector públic i els procediments administratius.” 

D'aquesta manera l'Agència, fins hui ha acceptat la seua designació com a perit judicial en 
19 procediments judicials, 7 d'ells en l'anualitat 2020, 5 en l'anualitat 2021 i els 7 restants en 
l'anualitat 2022. 

Els citats informes es van sol·licitar en 8 ocasions per Jutjats d'Instrucció de València, en 1 
cas per un Jutjat d'Instrucció de Castelló, altres 5 informes han sigut sol·licitats a instància 
dels Jutjats d'Instrucció d'Elx, Oriola i Novelda, en 1 cas sol·licitat per el Jutjat de primera 
instància i instrucció de Sagunt i en 4 supòsits a sol·licitud de la Fiscalia Provincial de 
València, Secció de Delictes Econòmics. 

En dos dels casos, dels 19 informes pericials presentats, s'ha procedit a la ratificació i 
sotmetiment a les preguntes i aclariments sol·licitats per les parts en la fase d'instrucció. 

Tots els encàrrecs pericials anteriors a 2021 han sigut finalitzats i entregats, durant l'any 
2022 s'han entregat 4 dels dictàmens pericials encomanats en aquest exercici. 

4.7. Sistemes d’informació 
Durant l'exercici 2022 s'ha completat un dels fites més importants per al servei de Sistemes 
d'Informació com ha sigut el cobrir la totalitat dels seus tres llocs de treball mitjançant el 
corresponent procés de provisió. D'aquesta manera les diferents tasques i responsabilitats 
dins de l'Agència poden ser ja dutes a terme de forma més específica pel personal adequat 
i permetent l'inici i execució de nous projectes. 

Els sistemes físics de l'Agència han continuat durant l'exercici 2022 prestant la 
infraestructura necessària per a la realització del treball tant presencial com en mobilitat o 
teletreball. En aquest punt no s'han registrat incidències que hagen impedit un accés als 
serveis de l'Agència havent d'esmentar, únicament, els talls causats per actualitzacions de 
seguretat realitzades sobre dispositius perimetrals. Corts que sempre s'han produït fora 
d'horari de treball i que no han penalitzat ni afectat al funcionament habitual de l'Agència. 

Donada la incorporació de nou personal a la plantilla de l'Agència ha sigut necessari 
l'adquisició de més equipament tecnològic i altres perifèrics. Per a això i com a mecanisme 
de millora en l'eficiència administrativa s'ha acudit als Acords marc i Sistemes Dinàmics 
d'Adquisició en execució per la Central de Compres de la Generalitat Valenciana, tramitant 
de manera àgil el subministrament dels dispositius necessaris. 

Al llarg de 2022, novament s'ha aconseguit un percentatge de disponibilitat dels serveis en 
línia prestats per l'Agència superior al 99%. La Bústia de denúncies amb un 99,72% ha sigut 
el servei que més temps ha romàs actiu, després d'ell, la seu electrònica amb un 99,45% i 
la web amb un 99,36% han permés l'accés als serveis externs de l'Agència sense cap 
discontinuïtat. 
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A fi de garantir i mantindre els nivells de seguretat requerits per l'activitat de l'Agència, s'ha 
realitzat la renovació de les llicències d'antivirus i de còpies de seguretat amb les quals fer 
front a qualsevol incident que poguera ocasionar una pèrdua o deterioració dels dades, 
d'acord amb els Punts i Temps de Recuperació Objectiu adequats als actius que es 
protegeixen. 

De la mateixa manera, i donada l'assistència que està prestant l'Agència en l'ús de la seua 
Bústia de Denúncies extern a aquelles entitats adherides al seu conveni de col·laboració, 
s'ha subscrit un acord de suport prioritari per al manteniment i evolució del funcionament de 
la Bústia de Denúncies amb el creador i desenvolupador del programari Globaleaks. 

Fruit de les contínues millores i treball conjunt de l'Agència amb l'eina de Globaleaks, la 
nostra Bústia ha sigut objecte de nombroses consultes tècniques per part d'administracions 
internacionals, com així es va manifestar en la nostra participació en la reunió del grup 
d'experts de la Comissió Europea de seguiment de l'aplicació de la directiva 1937/2019, i 
també donant resposta i assessorament a administracions de l'àmbit autonòmic com les dels 
Governs de Canàries, Andalusia i Catalunya. 

Per suposat, també ha existit col·laboració amb totes aquelles consultes tècniques i 
funcionals que se'ns han anat plantejant en nombroses reunions mantingudes amb 
administracions de l'àmbit de la Comunitat Valenciana, tal i com Diputació de Castelló i 
nombrosos municipis que han apostat per la col·laboració amb l'Agència per a la seua 
aplicació de la Directiva 1973/2019. 

En relació amb la seguretat perimetral, durant l'exercici 2022 i sota les recomanacions del 
CSIRT es van modificar els llindars de detecció amb el que es van detectar i van bloquejar 
fins a un total de 19.275 intents d'intrusió i d'activitats malicioses dirigides contra els 
Sistemes d'Informació de l'Agència. Aquest increment respecte a l'exercici anterior pot 
respondre a l'increment de ciberatacs a nivell global ocorregut des de l'inici del conflicte 
bèl·lic a Ucraïna, no específicament dirigits contra l'Agència, però sí en el conjunt d'aquells 
dirigits a qualsevol administració amb presència en internet, així com per la major exigència 
i restricció davant el possible risc. 

Paral·lelament, van ser bloquejats fins a 1.785 intents de connexió mitjançant “xarxes de 
zombis” o xarxes de computadores segrestades. En aquest cas l'increment es deu a 
l'augment de malware relacionat amb IOT (Internet de les coses) que ha tingut una ràpida 
expansió durant l'any passat infectant molts dispositius desprotegits i augmentant el nombre 
d'atacs. 

A nivell d'alertes generades per l'antivirus, s'han comptabilitzat un total de 339 deteccions 
relacionades en la seua major part amb la presència de components de risc en pàgines web 
(malware, cookies). 

Taula 18. Estadístiques de seguretat perimetral 

 2021 2022 
Deteccions d’intrusió 6.123 19.275 

Botnets 784 1.785 
Deteccions d’antivirus 537 339 
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Seguint amb les col·laboracions tècniques, l'Agència ha comptat amb els serveis prestats 
per la Direcció General de Tecnologies de la Informació i Comunicació de la GVA (DGTIC) 
per a la realització de diverses auditories de seguretat externes on es va testar el nivell de 
seguretat dels serveis que es troben publicats per l'Agència. El resultat d'aquesta auditoria 
va ser satisfactori i dins del compromís de col·laboració existent en l'actualitat, es repetiran 
de manera periòdica fins i tot amb eines més específiques per a simular atacs dirigits de 
penetració o “pentesting” als serveis més crítics com la Bústia de Denúncies. 

Després de les incorporacions de personal en les Direccions de Formació i Administració, 
així com després de cobrir el personal del servei de Sistemes d'Informació s'ha conformat 
un nou Comité de Seguretat de la Informació que entre les seues tasques va modificar la 
Política de Seguretat de l'Agència, desenvolupant i assignant els rols i responsabilitats als 
nous membres del Comité. D'igual forma es va redactar i va aprovar diversa normativa 
reguladora de l'ús dels Sistemes d'Informació, Dispositius Mòbils i Correu Electrònic. Tot 
això en línia de prosseguir amb l'adequació a la nova regulació de l'Esquema Nacional de 
Seguretat publicada en maig de 2022. 

En termes formatius, s'ha de destacar la realització del curs per a experts en Peritatge 
Informàtic i Informàtica Forense per tot el servei de Sistemes d'Informació. El material i 
experiència adquirit, els coneixements i pràctiques realitzades han suposat elevar la 
professionalitat, qualitat i l'eficàcia de les col·laboracions que a nivell intern s'ha prestat en 
operatius i investigacions de la Direcció d'Anàlisi. L'emissió d'informes tècnics i la 
metodologia utilitzada en la recollida d'evidències segueix ara els estàndard i recomanacions 
existents a aquest efecte, garantint les més gegantistes cadenes de custòdia en la 
documentació obtinguda. 

A nivell intern, l'execució de les tasques s'ha continuat realitzant sobre els tres eixos de 
treball fonamentals del servei, el correcte funcionament dels sistemes, l'adequada utilització 
dels recursos programari i maquinari disponible en l'Agència, i la gestió, documentació i 
desenvolupament dels serveis necessaris per a la prestació de les seues obligacions tant a 
nivell intern com cap a la ciutadania. 

El nombre de sol·licituds de suport gestionades per part del servei de Sistemes d'Informació 
s'ha incrementat notablement en el present exercici. La justificació està motivada pel fet que 
les resolucions dels procediments de provisió han causat un augment del nombre d'usuaris 
dels sistemes i per el tant una major probabilitat que ocórreguen incidències i peticions de 
suport, generant per el tant la corresponent sol·licitud i la proporcionant l'actuació necessària 
per a la seua resolució. 

Així doncs, les dades d'evolució de les peticions de suport i incidències registrades són les 
següents: 

Taula 19. Peticions de suport 

 2020 2021 2022 
Incidències i sol·licituds ateses 179 198 329 
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L'ús del registre electrònic a través de la seu ha continuat la seua consolidació, augmentant 
el nombre de registres respecte a anys anteriors i sent clarament el mètode predominant de 
presentació de documentació en l'Agència enfront del registre presencial. 

Taula 20. Quadre resum registres d’entrada AVAF 

 2020 2021 2022 
Registres d’entrada telemàtic mitjançant 

seu electrònica 
634 875 1.228 

Registres presencials 398 461 470 
 

Per últim, hi ha que destacar novament l'increment que s'ha produït en la pràctica de 
notificacions a través de la nostra seu electrònica respecte a l'any anterior, la qual cosa 
intrínsecament suposa un major coneixement de les activitats de l'Agència i dels seus 
mecanismes d'intercanvi d'informació pels ciutadans i administracions: 

Taula 21. Quadre resum notificacions seu AVAF 

 2020 2021 2022 
Notificacions 886 1.817 2.242 
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5. 
Prevenció,  
formació i 
documentació 
 

5.1. Introducció 
Aquest capítol de la Memòria està destinat a descriure les activitats de la Direcció de 
Prevenció, Formació i Documentació i dels Serveis adscrits orgànicament a aquesta. 

Les accions executades durant aquest any, el resum del qual passem a exposar, s'han pogut 
realitzar gràcies a la progressiva incorporació de nou personal. No en va, els recursos 
humans, així com la seua necessària formació i especialització en una matèria tan complexa 
i nova com la prevenció del frau i la corrupció, resulten imprescindibles per a desenvolupar 
amb el màxim rigor i qualitat les heterogènies funcions assignades a aquesta Direcció.  

D'acord amb l'article 19 del Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència, la 
Direcció de Prevenció, Formació i Documentació té les funcions següents: 

a) Dirigir, coordinar i supervisar el funcionament i l'organització de les unitats 
dependents. 

b) Assessorar en l'elaboració i en l'establiment dels elements que integren les 
estratègies d'integritat pública, així com en la confecció i l'avaluació dels plans de 
prevenció. 

c) Avaluar l'eficàcia dels instruments jurídics i les mesures existents en matèria de 
prevenció i lluita contra el frau i la corrupció. 

d) Proposar criteris previs, clars i estables de control de l'acció pública, així com millores 
en procediments i pràctiques administratives.  

e) Desenvolupar estudis i anàlisis de riscos.  
f) Gestionar i analitzar qualsevol tipus d'informació i documentació publicada sobre les 

matèries pròpies de l'Agència, així com elaborar els informes, les estadístiques, les 
publicacions i els estudis tècnics pertinents.  
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g) Promoure estudis i investigacions en relació amb el frau, amb les causes que 
l'originen i amb l'impacte social i polític que genera.  

h) Formular propostes i recomanacions en matèria d'integritat, ètica pública, prevenció 
i lluita contra la corrupció, sobre disposicions normatives vigents o en tràmit 
d'aprovació. 

i) Donar resposta a les consultes no vinculants en matèria de prevenció del frau, la 
corrupció i les bones pràctiques.  

j) Elaborar i gestionar accions i guies formatives especialitzades en matèria d'integritat 
i ètica pública, així com de prevenció del frau i de la corrupció.  

k) Elaborar i gestionar accions formatives per al personal adscrit a l'Agència perquè 
dispose de la capacitat tècnica i la formació contínua deguda.  

l) Proposar, preparar i realitzar els programes de sensibilització de l'Agència.  
m) Executar i desenvolupar eines per a emmagatzemar, gestionar i posar a disposició, 

de manera accessible i en format obert, els recursos d'informació en l'àmbit de la 
lluita contra el frau, la corrupció, la defensa de l'ètica pública i la integritat, per a 
fomentar la difusió de manera fàcil, gratuïta, lliure, completa, permanent, reutilitzable 
i contínuament actualitzada.  

n) Establir la política de gestió de documents d'acord amb la normativa vigent i amb els 
estàndards, recomanacions i bones pràctiques nacionals i internacionals aplicables 
per a la gestió documental i la Norma tècnica d'interoperabilitat del Catàleg 
d'estàndards, que garantisquen l'autenticitat, la integritat, la confidencialitat, la 
disponibilitat i la traçabilitat dels documents i els expedients electrònics que es 
generen, que permeten la protecció, la recuperació i la conservació física i lògica 
d’aquests i del seu context.  

o) Elaborar i proposar el codi ètic i de conducta del personal de l'Agència.  
p) Les altres que li assigne el director o directora de l'Agència. 

A continuació, passem a descriure les actuacions dels Servei de Prevenció, Formació i 
Documentació i Informes, adscrits orgànicament a aquesta Direcció. 

5.2. Prevenció 

5.2.1. Missió 

El Servei de Prevenció està destinat a complir el mandat encomanat a l'Agència de promoure 
la integritat i l'ètica públiques per al foment de les bones pràctiques i per a la prevenció dels 
riscos de la corrupció, en particular, de possibles casos d'ús o destí irregular de fons públics 
i de conductes oposades a la integritat o contràries als principis d'objectivitat, eficàcia i 
submissió plena a la llei i al dret. 

La prevenció se centra, fonamentalment, en les següents matèries: contractació del sector 
públic, prestació i gestió de serveis públics, subvencions, urbanisme, funció pública i 
processos de presa de decisions. 

Les funcions de l'Agència vinculades a les tasques pròpies del Servei de Prevenció són tan 
àmplies com complexes i específiques i estan descrites en l'article 4 de la Llei 11/2016, de 
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28 de novembre i desenvolupades en els articles 19 i 27 del Reglament de funcionament i 
règim interior de l'Agència, com a part de les enumerades en l'apartat anterior. 

5.2.2. Desenvolupament del Pla Estratègic de Prevenció 

En la Memòria anual de l’AVAF corresponent a l'exercici 2019, presentem el Pla Estratègic 
de Prevenció, de caràcter pluriennal (2020-2024), aprovat per Resolució d'11 de desembre 
de 2019, del director de l'Agència. 

El pla estratègic ha servit de full de ruta durant els exercicis 2020, 2021 i 2022 per al 
compliment ordenat de les funcions assignades a l'Agència en l'àmbit de la prevenció, la 
integritat i l'ètica públiques. Així, des del Servei de Prevenció, s'han anat executant els 
objectius operatius marcats pel Pla, realitzant-se un seguiment periòdic del seu compliment. 

No obstant això, durant el 2022, el funcionament del Servei s'ha vist condicionat pel vigent 
context normatiu autonòmic i europeu, que ha motivat el canvi i/o addició d'alguns dels 
objectius operatius i activitats no incloses en el Pla. En efecte, el 2022 ha sigut testimoni 
d'un importantíssim canvi de paradigma en la cultura de la prevenció en la gestió pública: la 
positivització de l'enfocament d'integritat. Així, les necessitats conjunturals per exigències de 
la Unió Europea incorporades a l'ordenament jurídic espanyol per l'Ordre del Ministeri 
d'Hisenda i Funció Pública HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el 
sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE núm. 234, de 
30 de setembre de 2021) que va establir que tota entitat decisora o executora de fons 
europeus Next Generation vinculats a aquest Pla, per a rebre aquests fons, comptara amb 
el seu propi pla de mesures antifrau que permetera protegir-los del frau, la corrupció i els 
conflictes d'interés, s'han transformat en una necessitat atemporal, per mor de l'entrada en 
vigor de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la 
Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) que, en el seu Títol III, positivitza, 
de manera indefinida, la necessitat que tota Administració i entitat del sector públic valencià, 
elaboren i aproven els principals marcs d'integritat pública comptant, entre altres òrgans, 
amb l'assessorament d'aquesta AVAF (com a única entitat autonòmica de control extern 
amb competències en l'àmbit de la prevenció del frau, la corrupció i el foment de la integritat 
i ètica públiques). 

La norma citada, incloent-hi bona part de les esmenes formulades per l’AVAF (aprovades 
per Resolució núm.109/2021, 25 de febrer, del director de l'Agència), postula en el seu Títol 
III la construcció d'un sistema d'integritat institucional impulsat pel Consell amb 
l'assessorament de l'Agència Valenciana Antifrau amb uns elements mínims: definició del 
contingut mínim dels codis ètics o de conducta (incloent la política de regals); mecanismes 
de difusió, informació, formació, sensibilització i desenvolupament dels marcs d'integritat i 
de la cultura ètica dirigits tant a alts càrrecs com al personal empleat públic; vies per a 
formular i resoldre dilemes ètics i per al seguiment i resposta a comunicacions, alertes o 
queixes en relació amb el compliment dels codis; instruments de garantia del compliment i 
l'efectivitat del sistema d'integritat institucional, amb la creació d'una comissió d'ètica 
institucional que incloga la participació de persones expertes externes a l'administració; i 
mecanismes de seguiment, avaluació, rendició de comptes i millora contínua del sistema 
d'integritat. 
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Procedeix destacar així mateix l'obligatorietat que el sistema d'integritat valencià tinga en 
compte en el seu disseny tant la identificació dels riscos per a la integritat pública de major 
rellevància com els plans per a la prevenció. En relació amb l'anterior, i respecte a les entitats 
valencianes, serà obligatori que compten amb codis ètics i de conducta amb un contingut 
mínim legal que sintetitza el proposat per l’AVAF: 

a) Els valors, normes de conducta i principis rectors de l'entitat i dels càrrecs i personal 
vinculat a ella, així com la política de regals de l'entitat (és a dir, s'acull l'esmena de l’AVAF 
que el codi tinga un àmbit subjectiu bifront); 

b) Els mecanismes per a l'efectivitat d'aquests valors, normes de conducta i principis rectors, 
i els que s'establisquen per al seguiment, control i interpretació del codi; 

c) Vies i mecanismes de difusió, formació i sensibilització sobre el codi; 

d) Revisió, rendició de comptes i actualització del codi.  

Tal contingut pretén garantir l'efectivitat d'uns valors i principis d'assumpció responsable amb 
mecanismes tangibles i avaluables, configurant-se el codi com un instrument d'autoregulació 
“viu” i, com a tal, necessàriament sotmés a revisió i actualització contínues. Així mateix, 
s'especifica que es farà extensiva l'aplicació dels principis i normes de conducta del codi a 
contractistes, persones i entitats beneficiàries d'ajudes i subvencions i la resta de les entitats 
i persones amb les quals es relacione l'entitat pública de què es tracte. A aquest efecte, 
s'inclourà en els plecs de clàusules contractuals i en les bases de convocatòria de 
subvencions o d'ajudes. De manera complementària a la seua adopció, i d'una manera 
similar a altres països veïns com Itàlia “es fomentarà l'elaboració i aprovació de plans de 
prevenció de riscos per a la integritat a partir de l'autodiagnòstic i identificació dels riscos de 
major rellevància en l'organització”. 

És a dir, amb vocació de permanència en la gestió pública, la Llei aposta clarament per plans 
de prevenció (o plans d'integritat) que protegisquen la missió de servei públic enfront de 
qualsevol tipus d'irregularitat. Per al disseny i adopció dels marcs d'integritat derivats dels 
codis ètics, així com per a la implantació de plans de prevenció, expressa la norma que les 
entitats podran comptar amb l'assessorament i col·laboració de l’AVAF, recaient l'atenció 
d'aquestes consultes, així com la possible elaboració de models, metodologies i materials 
facilitadors, en el Servei de Prevenció de l'Agència. 

En coherència amb la filosofia del pla d'aconseguir cocrear una cultura de la integritat pública 
i de la prevenció del frau i la corrupció real i efectiva en la Comunitat Valenciana, el pla es 
va presentar als membres del Consell de Participació de l’AVAF, com a òrgan consultiu i 
representatiu de les inquietuds de la societat civil, tenint un excel·lent acolliment i sent avalat 
per aquest òrgan, en la seua sessió d'11 de juny de 2020. Així mateix, els principals materials 
elaborats pel Servei de Prevenció van ser presentats a aquest òrgan consultiu en les 
sessions celebrades durant el 2021 i 2022. 

Recordem ací les onze línies estratègiques d'actuació del Pla (sense perjudici dels múltiples 
objectius estratègics i operatius definits per a cadascuna d'elles), per a després sintetitzar 
les principals actuacions realitzades durant el 2022 en algunes d'elles: 

LÍNIES ESTRATÈGIQUES 
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Taula 22. Línies estratègiques del Servei de Prevenció 

L. E.1 Reunir un equip tècnic especialitzat en les funcions de Prevenció. 

L.E.2 Elaborar i publicar recomanacions generals sobre prevenció, marcs d'integritat i 
ètica públiques. 

L.E.3 Elaborar recomanacions específiques en els expedients derivats per l'àrea d'anàlisi 
i investigació. 

L.E.4 Identificar sectors de risc contrastat de corrupció. 

L.E.5 Dissenyar una estratègia d'integritat pública com a marc i base d'elaboració d'eines 
de foment de marcs d'integritat i prevenció exportables a les organitzacions. 

L.E.6 Elaborar eines de foment de marcs d'integritat i prevenció (I):  

- Metodologia general i exportable d'anàlisi de riscos. 

L.E.7 Elaborar eines de foment de marcs d'integritat i prevenció (II): 

- Contingut mínim dels Plans de Prevenció de corrupció. 

- Elaboració d'un codi ètic. 

L.E.8 Realitzar investigacions, estudis i publicacions sobre sectors específics de risc de 
frau i corrupció en la Comunitat Valenciana. 

L.E.9 Efectuar al·legacions o suggeriments durant els processos d'elaboració de normes 
que afecten l'àmbit subjectiu de l'Agència. 

L.E.10 Prestar assessorament i donar resposta a consultes sobre prevenció del frau, la 
corrupció i el foment de la integritat pública. 

L.E.11 Col·laborar amb persones, entitats interessades, universitats i organismes de 
control en investigacions de prevenció, la seua difusió, així com a proposar criteris 
previs, clars i estables de control de l'acció pública. 

 

Així mateix, durant el segon semestre de 2022, es va procedir al disseny i actualització de 
les actuacions de prevenció en el web institucional, amb la finalitat de facilitar la comprensió 
als usuaris de les funcions realitzades pel Servei, i l'accés als materials elaborats per aquest. 
Per al disseny i actualització de les actuacions d'aquest Servei en el web, es van mantindre 
diferents reunions amb el Gabinet de Relacions Institucionals, Comunicació i Participació, 
amb el qual es va consensuar el disseny web de conformitat al Pla estratègic aprovat, 
quedant estructurat com segueix: 
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 Funcions i pla estratègic; 
 Recomanacions, guies i manuals; 
 Catàlegs de riscos; 
 Al·legacions i suggeriments a normes; 
 Consultoria, difusió i altres activitats. 

5.2.3. Recomanacions, guies i manuals 

En l'àmbit de les funcions d'assessorament preventiu de l’AVAF, el seu Pla estratègic 
contempla l'elaboració i posada a disposició d'institucions i ciutadania en general tant de 
recomanacions generals sobre prevenció com d'altres materials d'interés en funció de cada 
context que faciliten la implementació de marcs d'integritat i ètica públics, contribuint així a 
dissipar dubtes en matèria de prevenció del frau, la corrupció i la integritat pública.  

La missió de servei públic de qualsevol entitat pública està orientada a la consecució de 
l'interés general en el seu concret àmbit competencial. D'ací l'extraordinària importància que 
practique la cultura de la integritat pública a tots els nivells de cada organització, i això passa 
necessàriament per comptar amb els principals marcs d'integritat: plans d'integritat, codis 
ètics, canals de comunicacions i denúncies i pràctiques formatives, tots ells tendents a 
minimitzar els riscos i irregularitats (tant penals com administratius) derivats de pràctiques 
contràries a l'interés general, mitjançant la prevenció i detecció del frau, la corrupció i els 
conflictes d'interés, i l'adopció de mesures tendents a la seua correcció. Per això, l'exercici 
2022 ha culminat amb l'elaboració, per part del Servei de Prevenció, de materials preventius 
que l'Agència ha posat a la disposició de qualsevol entitat o persona interessada: 

Actualitzacions periòdiques de la Guia AVAF: “El 
Pla d'Integritat Pública: Full de ruta i Annexos 
Facilitadors”. En compliment dels seus Objectius, 
el Servei de Prevenció ha procedit a l'actualització 
de la Guia en tres ocasions: febrer de 2022, març de 
2022 i juliol de 2022. 

En la primera actualització, de febrer de 2022, es 
van incorporar a la mateixa “Les Orientacions per al 
Reforç dels mecanismes per a la prevenció, detecció 
i correcció del frau, la corrupció i els conflictes 
d'interessos, referits en l'article 6 de l'Ordre HFP 
1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es 
configura el sistema de gestió del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència” de la 
Direcció General del Pla i del Mecanisme de 
Recuperació i Resiliència del Ministeri d'Hisenda i 
Funció Pública, així com diversos plans de mesures 
antifrau elaborats per Organismes Estatals, 
Autonòmics, Diputacions Provincials, Ajuntaments i 
Universitats. 

 
Imatge 11. Guia AVAF. “El Pla d'Integritat 

Pública: Full de ruta i Annexos 
Facilitadors” 

 

 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/13_220707_Actualizacion_Guia_avaf_plan_de_integridad_publica.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/13_220707_Actualizacion_Guia_avaf_plan_de_integridad_publica.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/13_220707_Actualizacion_Guia_avaf_plan_de_integridad_publica.pdf
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En la segona actualització, de març de 2022, es va integrar la “Guia per a l'aplicació de 
mesures antifrau en l'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència” 
elaborada pel Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA)” i es van ampliar els materials 
de referència com a bones pràctiques. 

En la tercera actualització, de juliol de 2022, es va incorporar el document elaborat per 
l'Oficina Independent de Regulació i Supervisió de la Contractació (OIReScon) sobre els 
plans de mesures antifrau, així com noves referències de suport al compliment del Títol III 
de la nova Llei de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana. 

La Recomanació general AVAF: “FAQ. 
Preguntes més freqüents sobre els Plans de 
Mesures Antifrau”, aprovada per Resolució 
núm.585/2022, de 5 de juliol, del director de 
l'Agència, compila les preguntes més freqüents 
realitzades al Servei de Prevenció en relació a 
l'elaboració i posada en pràctica dels Plans de 
Mesures Antifrau, d'obligatòria elaboració per a 
entitats decisores o executores de mesures del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència, en el 
marc de les funcions d'assessorament atribuïdes 
al mateix en l'article 4.f) de la Llei 11/2016, de 28 
de novembre, de la Generalitat, de l’AVAF. La 
Recomanació incorpora respostes a aquestes 
preguntes, advertint del caràcter orientatiu del seu 
contingut per a la seua presa en consideració, en 
el seu cas, per cada administració promotora del 
pla, els òrgans de govern del qual són 
responsables últims de l'elecció i posada en 
pràctica de les mesures integrants d'aquest. Tot 
això, respectant les competències de control dels 
plans de mesures antifrau atribuïdes per l'Ordre 

HFP/1030/2021, de 29 de setembre, al Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA). A 
títol il·lustratiu, el document contempla qüestions (i respostes a les mateixes), com ara: 

 qui és l'òrgan competent en l'àmbit espanyol per a la protecció dels interessos 
financers de la Unió Europea; 

 quines entitats/organismes tenen l'obligació d'elaborar un Pla de Mesures Antifrau;  
 sobre la condició d'entitats beneficiàries i les seues obligacions concretes;  
 el termini amb què compta l'entitat promotora per a elaborar i aprovar el Pla;  
 on es poden trobar models tipus per a elaborar una declaració institucional contra el 

frau;  
 sobre la diferència entre l'autoavaluació de mesures (Annex II.B.5 de l'Ordre) i 

l'autodiagnòstic i posterior autoavaluació de riscos;  
 els instruments de referència per a facilitar la realització de l'avaluació de riscos de 

l'entitat;  
 sobre si existeix o no obligació d'aprovar el Pla per un òrgan col·legiat, així com la 

seua remissió a algun organisme en concret;  

 
Imatge 12. Recomanacions AVAF. “FAQ 
Preguntes més freqüents sobre Plans de 

Mesures Antifrau” 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/Recomendaciones-AVAF-Faq.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/Recomendaciones-AVAF-Faq.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/Recomendaciones-AVAF-Faq.pdf
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 guies i enllaços a materials de suport per a elaborar un Pla de Mesures Antifrau per 
part de cada organisme; 

 les diferències entre un Pla de Mesures Antifrau i un Pla d'Integritat; 
 qui han d'integrar la Comissió Antifrau i quines són les seues funcions; 
 sobre quin és el canal extern a utilitzar per a denunciar fraus o irregularitats que 

afecten fons europeus. 

La Recomanació general AVAF: “L'execució 
dels contractes en clau d'integritat pública”, 
aprovada per Resolució núm. 754/2022, de 27 
de setembre, del director de l'Agència, analitza 
els principals riscos de corrupció associats a la 
falta o insuficiència de control del compliment 
dels contractes durant la seua execució. No en 
va, la majoria de les institucions del nostre 
sector públic autonòmic, centren els seus 
esforços en les fases prèvies al naixement del 
contracte: la seua preparació, licitació pels 
procediments legalment previstos i adjudicació. 
En aquest moment, quan culmina amb èxit un 
procediment de licitació i per fi es formalitza un 
contracte, les administracions donen per 
compliments els seus objectius, sense parar 
atenció al veritablement rellevant: l'execució de 
la prestació contractada i la comprovació per 
part de l'Administració contractant del 
compliment del contracte per qui cobrarà diners 
públics per això. Només d'aquesta manera 
s'haurà cobert la necessitat inicial que el va 
motivar i es podrà rebre la prestació “a 
satisfacció de l'administració contractant”. 

El control de la realització de la prestació contractada és encara més necessari quan, ateses 
les circumstàncies, es requerisca satisfer amb celeritat les canviants necessitats públiques. 
La pandèmia COVID-19 o la guerra de Rússia contra Ucraïna ens han fet testimonis d'un 
increment exponencial dels contractes tramitats per la via d'emergència: de març a 
desembre de 2020 es van tramitar quasi 1000 contractes d'emergència en la Comunitat 
Valenciana, enfront dels quasi 40 tramitats entre els anys 2018 i 2019, incrementant-se la 
despesa pública en ells de 7 milions d'euros a quasi 450 milions d'euros. Per això, la nostra 
recomanació aborda els riscos contraris a la integritat que deriven d'això i proposa 
mecanismes preventius específics per a frenar que culminen en il·lícits penals protagonistes 
de titulars mediàtics (control de la solvència, concurrència d'ofertes, control de l'execució, 
canals d'alertes, etc.). 

Plantejat l'estat de la qüestió, on s'evidencia que l'objecte de quasi totes les consultes 
relatives als contractes del sector públic recau en la fase d'execució d'aquests, segons 
informes d'òrgans de control com OIReScon, la Sindicatura de Comptes de la Comunitat 

 

Imatge 13. Recomanacions AVAF. 
“Recomanació General. L'execució dels 
contractes en clau d'integritat pública” 

 

 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/09/08_220927_recomendacion_ejecucion-_contratos.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/09/08_220927_recomendacion_ejecucion-_contratos.pdf
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Valenciana o les denúncies d'irregularitats amb entrada en aquesta AVAF, la recomanació 
pretén: 

I. Identificar els principals riscos de corrupció durant la vida d'un contracte, diferenciant 
entre els generals (comuns a qualsevol procés de presa de decisions) i els sectorials 
(específics en la contractació del sector públic, tant en la fase d'execució com durant 
la seua extinció i control). Tals riscos i factors poden resultar útils perquè cada 
institució elabore els seus propis catàlegs o la seua autoavaluació de riscos. Entre 
els generals, destaquem, per exemple, els que deriven del conflicte d'interés o els 
derivats de l'abús de la figura de l'enriquiment injust i/o de la falta de planificació de 
l'activitat contractual, entre altres. Entre els sectorials, analitzem els riscos 
contingents en fase d'execució (com ara pròrrogues o pagaments il·legals, 
modificacions no previstes que desnaturalitzen l'objecte del contracte, etc); en fase 
d'extinció (no detecció d'incompliments contractuals, abús de la resolució per mutu 
acord, etc) i de control (absència de comprovació material de la inversió, vinculats al 
control intern o a la descoordinació entre les funcions del responsable del contracte, 
l'òrgan contractant i el de control). 

II. Enfatitzar les banderes vermelles més freqüents en el dia a dia de les institucions 
valencianes, inclosos els nous riscos per ciberatacs i fugides d'informació, el recurs 
més valuós del sector públic, que ha de ser protegit. En fase d'execució contractual 
la informació passa a les mans de contractistes i subcontractistes. Proposem sengles 
mesures organitzatives i tècniques a adoptar per seguretat i protecció de dades. Així 
mateix, s'aborda l'escàs control del clausulat social, ambiental, ètic i la seua mera 
enunciació com a declaracions de principis, perdent la seua força com a vertaderes 
obligacions contractuals. S'inclou un catàleg de mesures per a la seua deguda 
inclusió en els plecs i control en la seua execució que permeten l'ús de la contractació 
per a impulsar polítiques transversals en benefici de la ciutadania. 

III. Realitzar un esment especial a la contractació d'emergència. 

IV. Analitzar l'essencial figura del responsable del contracte, buidant dubtes no previstos 
en la Llei i proposant mecanismes pràctics que redunden en la millora de la integritat 
(concreció de qui pot ser designat, les seues funcions i responsabilitats, el seu grau 
de professionalització, entre altres). 

La Recomanació conclou proposant els principals mecanismes de prevenció i integritat 
pública des d'una doble vessant: d'un costat, els marcs d'integritat a incorporar en els plans; 
i, d'un altre costat, els mecanismes de prevenció “ad hoc” per a la casuística de riscos 
específics abordats en fases d'execució, extinció i control. 



MEMÒRIA DE ACTIVITAT DE LA AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAU DE 
2022 

 
 

 
 

 
317 

 

La Recomanació general de l’AVAF: “Checklist del 
grau de compliment dels ítems necessaris per a la 
implantació de l'administració electrònica en una 
entitat local.”, va ser aprovada mitjançant Resolució 
núm. 478/2022, del director de l'Agència, per a la seua 
utilització com a element bàsic dels marcs d'integritat, 
d'acord amb el Pla Estratègic de Prevenció 2019-
2024. Es tracta d'una eina d'autodiagnòstic, prevista 
inicialment per a entitats locals, sense perjudici de la 
seua utilització per a qualsevol institució pública, 
prèvia adaptació a les singularitats específiques 
d'aquestes. Mitjançant aquesta eina, els organismes 
públics podran tindre un punt de partida que els 
indique on estan, i els passos a seguir per al 
compliment normatiu i reglamentari en matèria 
d'administració electrònica, així com el benefici que 
genera l'ús de les eines jurídico-tècniques pròpies 
(registres i arxius electrònics, documents electrònics, 
signatures electròniques, marques de temps, 
encriptació de documents, traçabilitat en l'accés a la 
informació pública…) en la prevenció de qualsevol 
tipus d'irregularitat. La Recomanació es configura com 

una aliada de la integritat pública, contribuint, d'una banda, a millorar en agilitat, 
transparència, eficàcia i eficiència i, d'altra banda, en la seguretat jurídica i el suport 
necessari per a l'adequat compliment de la missió de servei públic en benefici de la 
ciutadania destinatària. 

També s'ha elaborat un conjunt de materials (que es 
compilen en una de les publicacions AVAF i que 
conformaran una de les pròximes Guies AVAF) sobre 
com elaborar un codi ètic com a marc d'integritat, 
estudiant i abordant qüestions com ara:  

la principal utilitat del codi en les Administracions 
Públiques;  

la seua naturalesa jurídica com a instrument intern 
d'autoregulació;  

la necessitat que contemplen els principis i valors de 
conducta que orienten l'actuació i organització d'alts 
càrrecs i persones servidores públiques; 

la prevalença de l'enfocament d'integritat enfront 
d'enfocaments reactius;  

el necessari procés participatiu en la seua elaboració;  

 

 
 Imatge 14. Recomanacions AVAF 

“Checklist del grau de compliment 
dels ítems necessaris per a la 
implantació de l'Administració 

electrònica en una entitat local” 

 

 

Imatge 15. Codis ètics, de conducta, 
bon govern i transparència. Font: BOE 

https://boe.es/biblioteca_juridica 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/05/Check-list.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/05/Check-list.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/05/Check-list.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/05/Check-list.pdf
https://boe.es/biblioteca_juridica
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 els mecanismes per a garantir l'efectivitat dels principis i valors, així com les 
pautes de conducta a aquest efecte, partint del concepte de conflicte d'interés i 
la definició del procediment a seguir per a la seua identificació, prevenció i gestió;  

 la configuració del Comité d'ètica que li dote de pragmatisme;  

 l'extensió del codi a contractistes i altres perceptors privats de fons públics;  

 la formació; 

 la revisió periòdica del codi com a instrument “viu”. 

En efecte, l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, assenyala com a mesura preventiva 
potestativa per a les entitats afectades per la mateixa el foment de valors com la integritat, 
objectivitat, rendició de comptes i honradesa, i l'establiment d'un codi de conducta davant el 
frau que puga incloure aspectes com: el conflicte d'interés, obsequis, confidencialitat, llits de 
denúncia (bústia de denúncies i/o enllaç al canal de denúncies del SNCA), etc. Per la seua 
banda, la Llei 1/2022, de Transparència i Bon Govern autonòmica obliga a tota administració 
i al seu sector públic instrumental a aprovar el seu propi codi ètic. Des del Servei de 
Prevenció de l'Agència s'analitza el paper del codi en la detecció d'irregularitats de frau, 
corrupció i, especialment conflicte d'interés. 

En aquest exercici també s'han exercit les funcions d'assessorament preventiu en 
col·laboració amb la Direcció d'Anàlisi i Investigació, elaborant informes consultius en 
matèria d'integritat pública en relació amb determinades denúncies amb entrada en la bústia 
externa de l’AVAF. 

L'Informe consultiu “Integritat pública en 
l'activitat de foment dels òrgans i organismes 
públics autonòmics vinculada a la convocatòria i 
gestió de beques i a l'exercici de pràctiques 
professionals”, que ha sigut elaborat arran de la 
documentació presentada per l'organització sindical 
CCOO-PV, conté una anàlisi detallada dels 
principals conceptes i normativa aplicable, així com 
l'estudi de sentències judicials de diferents instàncies 
i d'articles doctrinals sobre aquest tema. Analitzada 
pel sindicat referenciat la situació actual d'aquesta 
mena de pràctiques o beques en les citades 
administracions públiques de la Comunitat 
Valenciana, el motiu central de totes les denúncies 
és la substitució de les activitats formatives, que 
serien pròpies de les beques/pràctiques formatives 
convocades, per la utilització de les persones 
becades com a treballadors/es de la Generalitat 
Valenciana “en precari” (relacions laborals 
fraudulentes). Tot això desnaturalitzant l'objectiu de 
les beques o pràctiques professionals: la formació i 
especialització professional dels joves degudament 
tutelada, planificada i projectada, amb la finalitat d'oferir-los una oportunitat formativa tant 

 
 Imatge 16. Informe consultiu: Integritat de 

pràctiques professionals i/o beques en 
organismes públics autonòmics vinculada 

a la convocatòria i gestió de beques i a 
l'exercici de pràctiques professionals 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/12/Informe-consultivo_integridad-pacticas-profesionales-becas.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/12/Informe-consultivo_integridad-pacticas-profesionales-becas.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/12/Informe-consultivo_integridad-pacticas-profesionales-becas.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/12/Informe-consultivo_integridad-pacticas-profesionales-becas.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/12/Informe-consultivo_integridad-pacticas-profesionales-becas.pdf
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teòrica com pràctica relacionada amb els estudis en curs o cursats, vinculades a un itinerari 
formatiu i projecte pedagògic. 

És objecte del citat informe consultiu procedir a: 

1. Identificar els riscos contraris a la integritat pública, com ara els derivats de la 
possible litigiositat o responsabilitat patrimonial de l'Administració a conseqüència 
del desconeixement del marc legal i jurisprudencial aplicables a les pràctiques no 
laborals o beques, riscos que així mateix portarien causa de la falta d'anàlisi de les 
causes que motiven aquesta litigiositat i de la insuficiència dels controls existents, 
podent el becari arribar a reclamar les diferències salarials corresponents, així com 
les indemnitzacions i prestacions pròpies d'una relació laboral; el risc existent en les 
administracions públiques; la falta de planificació i ordenació del personal, la qual 
cosa conduiria a l'ús irregular de les persones becàries o en pràctiques per a 
substitucions o per a necessitats estructurals, amb concatenació de beques en un 
mateix beneficiari, de la pròrroga del qual deriva a més el risc de manteniment de les 
ajudes sense acreditar el compliment de la seua finalitat. Particularment preocupant, 
dins d'aquesta confusió de funcions, és el risc de participació dels becaris en 
l'exercici de potestats públiques, reservades als funcionaris, i el seu accés a 
informació privilegiada. 

2. Identificar les banderes vermelles (red flags) que alerten de les pràctiques 
potencialment constitutives d'irregularitats objecte de l'informe com a mecanismes 
de detecció, com ara, la falta de programa de formació o, en el seu cas, la seua 
escassa entitat o inadequació, així com la inexistència de la figura del tutor, extrems 
tots dos que reiteradament porta a col·lació la jurisprudència per a atorgar el caràcter 
laboral a la relació entre les persones becàries i les administracions en les quals 
prestarien serveis de manera similar al personal, fins i tot funcionarial, allí destinat. 
Quant a la falta de controls, les “red flags” que denotarien un risc serien la falta de 
mesures clares d'atribució de responsabilitats o d'un pla d'acció de mesures 
correctores. 

3. Proposar marcs d'integritat com a mecanismes de prevenció, generals i específics, 
per a evitar i/o minimitzar la contingència dels riscos i irregularitats detectats contraris 
a la integritat pública, que contribuïsquen a la bona praxi administrativa. Resulta 
essencial adoptar mesures de prevenció que incloguen els ja esmentats marcs 
d'integritat de caràcter general i les accions específiques de formació, control i alerta, 
al costat del necessari detall en les RPT de les funcions de cada lloc per a l'adequat 
seguiment per part del tutor designat i persones responsables de les activitats que 
no es podran desenvolupar pel becari, evitant tota confusió sobre aquest tema. 
Caldria complementar aquest aspecte amb l'assistència, en cas de dubtes, als 
responsables de l'activitat de foment per l'òrgan que es cree per al control intern i 
seguiment de beques. 

4. Formular conclusions. 

Durant el 2022 s'han fet treballs d'estudi, sistematització i redacció d'una proposta de 
recomanació general, que serà publicada durant el 2023, de cara al període electoral, 
dirigida a càrrecs electes, relacionada amb la prevenció de la contingència de riscos 
contraris a la integritat durant la fi d'un mandat i l'inici del següent, respectivament. 
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S'ha procedit a completar la primera fase, relativa a l'estudi, anàlisi i documentació de 
factors, riscos i contingències contràries a la integritat durant la finalització i inici del mandat 
corporatiu. Aquesta primera etapa ha implicat un estudi detallat tant dels informes finals 
d'investigació de la Direcció d'Anàlisi i Investigació d'aquesta Agència, com d'altres agències 
antifrau i organismes de control externs, relatius a la matèria objecte de la recomanació que 
es pretén, a fi d'extractar els riscos contraris a la integritat i ètica pública que poden produir-
se a la finalització i inici del mandat corporatiu. Dels riscos que s'han identificat, s'ha procedit 
posteriorment a:  

 Consultar i estudiar la legislació reguladora el respecte (Llei de publicitat institucional, 
legislació reguladora relativa a indemnitzacions, dietes i assistències, llei del règim 
electoral general...); 

 Analitzar els dictàmens d'òrgans consultius tants nacionals com autonòmics; 

 Estudiar les guies europees, nacionals i autonòmiques sobre integritat i bon govern 
dels representants locals i regionals;  

 Examinar articles doctrinals relacionats amb la matèria objecte de la recomanació, 
redactats per personal d'aquesta casa;  

 Estudiar i incorporar els riscos detectats contraris a l'ètica i integritat, en altres 
materials publicats per aquest Servei en recomanacions generals, catàlegs de riscos, 
etc.  

En col·laboració amb l’Àrea de Comunicació de l'Agència, s'ha procedit a la difusió dels 
materials preventius realitzats durant el 2022, que poden consultar-se en la pàgina web i en 
xarxes socials de l’AVAF i que han sigut difosos a totes les institucions i entitats destinatàries 
incloses en el nostre àmbit subjectiu (Corts Valencianes, Conselleries, Ajuntaments i 
Diputacions Provincials de la Comunitat Valenciana, Direccions Generals, Sindicatura de 
Comptes, Consell Jurídic Consultiu, Col·legi de Secretaris Interventors i Tresorers de 
València, Castelló i Alacant, Federació Valenciana de Municipis i Províncies i Universitats). 

Com veurem en l'apartat 5.3 de la present Memòria, el contingut dels materials preventius 
ha sigut objecte de diferents cursos de formació i congressos (algunes d'aquestes ponències 
es troben publicades en el canal de youtube de l’AVAF, així com en GVA Oberta de la 
Conselleria de Transparència). Així mateix, els materials elaborats pel Servei, especialment 
el contingut mínim del pla d'integritat pública i del pla de mesures antifrau exigit per l'Ordre 
MHFP/1030/2021, de 29 de setembre, han possibilitat la realització de reunions, consultes i 
la subscripció de protocols de col·laboració amb diferents entitats i institucions de la nostra 
Comunitat Valenciana, havent sigut citats en diversos cursos i articles relacionats amb la 
matèria. 

Ens complau indicar que el Manual de Fiscalització de Sindicatura de Comptes de la 
Comunitat Valenciana 2022 cita, entre les seues referències externes, les Recomanacions 
generals de l’AVAF sobre enriquiment injust i planificació, la qual cosa suposa un important 
reconeixement a les funcions de l’AVAF. Així mateix, les Guies, Recomanacions generals, 
Manuals i Catàlegs AVAF han sigut objecte d'un progressiu reconeixement tant per part 
d'altres Agències i Oficines antifrau (que els han citat en els seus propis treballs i publicat en 
les seues pàgines web institucionals) com per part de diferents òrgans de control 
administratius (el Consell Jurídic Consultiu ha acollit la doctrina de la recomanació general 
de l’AVAF en matèria d'enriquiment injust) i judicials (diferents òrgans judicials de l'ordre 
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contenciós-administratiu de Galícia han motivat les seues sentències en la recomanació 
general de l’AVAF sobre enriquiment injust). Els materials elaborats pel Servei compten així 
mateix amb el reconeixement de bona part de la doctrina de diferents universitats en 
diferents àmbits (planificació, conflicte d'interés, enriquiment injust, plans d'integritat i de 
mesures antifrau, codis ètics, etc.), havent col·laborat amb l’AVAF en la difusió d'aquests 
materials per diferents vies i formats (accions formatives, documentals en format audiovisual, 
cites en manuals, difusió en grups d'experts de la fundació Universitat- Empresa ADEIT, 
entre altres). 

Esperem que totes les nostres aportacions hagen resultat d'interés i utilitat, unint esforços 
en la senda de la integritat pública. 

5.2.4. Propostes sobre disposicions normatives 

D'acord amb els articles 4.f) de la Llei 11/2016, de 28 de novembre i 19.h) del Reglament de 
funcionament i règim interior, l'Agència té la funció d'assessorar i formular propostes i 
recomanacions a les Corts Valencianes, al Consell de la Generalitat Valenciana i a les 
entitats incloses en el seu àmbit d'actuació en matèria d'integritat, ètica pública i prevenció i 
lluita contra la corrupció, sobre disposicions normatives vigents o en tràmit d'aprovació. 

En aquest sentit, el Pla Estratègic del Servei de Prevenció contempla la realització de 
suggeriments o al·legacions durant els processos d'elaboració de normes vinculades al marc 
d'actuació objectiu i subjectiu de l'Agència, per a coadjuvar en la millora de la qualitat 
normativa i convençuts que la millor mesura de prevenció és que la norma incorpore, des de 
la seua gestació, la perspectiva de la integritat pública. 

Durant el 2022 va ser aprovada la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de 
Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 
22.04.2022). Des del Servei de Prevenció es comprova amb satisfacció que el seu Títol III 
contempla la majoria de les onze esmenes formulades a la seua Proposició de Llei (BOCV 
núm. 192, de 01.10.2021). A títol il·lustratiu, s'ha incorporat la possibilitat que, davant 
situacions potencialment constitutives de frau o corrupció, s'alerte, fent ús de la bústia que 
aquesta Agència Valenciana Antifrau té en funcionament a aquest efecte, per a possibilitar 
la seua adaptació a la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 
d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre el Dret de la 
Unió, en relació amb la normativa institucional d'aquesta Agència. En relació amb 
l'elaboració dels codis ètics, s'acull l'esmena de l’AVAF a l'article 55.1, establint els 
fonaments del contingut ètic comú per a totes les administracions públiques com a marc 
sobre el qual posteriorment cadascuna de les administracions puga adaptar-lo a les seues 
especials característiques i circumstàncies. Així mateix, la Llei acull l'esmena que aquests 
codis resulten d'aplicació tant per a les persones que ocupen alts càrrecs com per al conjunt 
de persones que treballen en les administracions públiques. L'article 56, es completa en la 
Llei amb diferents elements i eines relatius al sistema d'integritat institucional de la Comunitat 
Valenciana a impulsar pel Consell proposats per l’AVAF, oferint-se a prestar-li 
assessorament en el disseny i implementació d'aquest. 

Així mateix, s'ha realitzat el seguiment dels Plans anuals normatius 2021 de les respectives 
entitats incloses en l'àmbit subjectiu d'aplicació de l’AVAF. Així mateix, s'han analitzat 
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puntualment altres normes, realitzant al·legacions, suggeriments i observacions al projecte 
de Decret del Consell de desenvolupament de la Llei 22/2018, de 6 de novembre, 
d'Inspecció General de Serveis i del sistema d'alertes per a la prevenció de males 
pràctiques en l'Administració de la Generalitat i el seu sector públic instrumental 
(DOGV núm. 9496, de 23 de desembre de 2022) que es resumeixen a continuació: 

I. Observacions generals sobre el contingut del projecte. 

a) Sobre la necessitat de motivar el compliment dels principis de bona regulació 
i respectar la coherència del marc regulador global, assenyalant una sèrie de 
normes que haurien de ser preses en consideració pel dictat de la norma en 
tramitació; apreciant que el maneig dels conceptes jurídic-administratius 
emprats per a desenvolupar determinats aspectes regulats en el projecte 
presenta contradiccions entre determinats preceptes del propi articulat de la 
norma i/o amb el procediment administratiu comú i les normes que resulten 
d'aplicació (v.gr. els articles 5.3, 6, 9.4, 21, 23.1, entre altres) el que pot induir 
a confusió i, de nou, conculcar els principis de bona regulació en general i el 
de seguretat jurídica en particular i deduint, de l'article 3.3 del projecte de 
Decret, un probable excés regulador (impropi d'un reglament de 
desenvolupament), en particular, en el seu títol IV, que innova funcions en 
execució de competències de prevenció d'irregularitats i males pràctiques, a 
més de les previstes en la Llei que desenvolupa. 

b) Sobre la regulació parcial dels mecanismes de protecció a denunciants, 
posant en relleu qüestions com ara l'absència de justificació que el règim de 
protecció que regula el projecte de Decret és més favorable que el que han 
d'aplicar per reexpedició de la seua Llei (és a dir, l'establit en l'article 14 de 
la Llei 11/2016, de 28 de novembre, d'aquesta Agència Valenciana Antifrau); 
apreciant-se així mateix una regulació parcial de mesures de protecció, 
ometent-se qüestions que sí que es recullen en l'Estatut de la persona 
denunciant indicat, com l'assessoria legal, les accions correctores en cas de 
represàlies o la protecció més enllà dels processos d'investigació, incloent-
hi el projecte reglamentari sengles excepcions a la garantia de 
confidencialitat del denunciant que no es trobarien emparades per la Llei; 
s'oblida l'aprovació de la Directiva 2019/1937 del Parlament Europeu i del 
Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que 
informen sobre infraccions del Dret de la Unió, que estableix la necessitat de 
promoure els canals de denúncia, mostrant preferència pels interns sobre els 
externs, a tenor del que es disposa en el seu article 7.2 i recull preceptes 
sobre els procediments de denúncia i seguiment, així com el Projecte de Llei 
de transposició de la mateixa (aprovat pel Congrés dels Diputats i publicat 
en el BOCG núm. 123-7, de 30 de desembre de 2022), recull en diversos 
dels seus articles que és obligatori que els canals interns informen de 
l'existència de canals externs. Finalment, quant als canals de comunicació, 
s'omet en el projecte de Decret la previsió de l'artícle 56. 2 de la vigent Llei 
de Transparència i Bon Govern autonòmica quant a l'ús de la bústia de 
denúncies de l’AVAF com a canal extern de les entitats incloses en el seu 
àmbit d'aplicació. 

c) El projecte de Decret omet diversos esments rellevants a l’AVAF contingudes 
en la Llei que desenvolupa sobre el deure “d’establir mecanismes de 
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col·laboració i coordinació amb l’AVAF”, dins de “la finalitat d'evitar que es 
produïsquen interferències o invasió de competències que puguen generar 
disfuncions entre els òrgans de control” i establir “els canals adequats per a 
compartir la formació, la informació i l'experiència adquirida”, la inhibició a 
favor d'aquesta Agència o la proporció del suport necessari en el cas que es 
tracte d'assumptes que siguen competència de l'Agència, donant-se trasllat 
de l'assumpte i posant a la disposició de l’AVAF tota la informació “quan en 
el curs d'una actuació es detecten indicis de possible frau o corrupció”. 
Aquest precepte legal es completa amb la referència al fet que la Inspecció 
General de Serveis (IGS) “podrà consultar” a l’AVAF “la conveniència de 
suspendre o coordinar les actuacions”. Amb base en l'anterior, i al marge que 
es procedisca a l'establiment de fórmules de col·laboració i cooperació entre 
l’IGS i l’AVAF, se suggereix la inclusió en el projecte de Decret d'aquells 
aspectes susceptibles de desenvolupament reglamentari, en igual sentit que 
el realitzat amb altres preceptes legals de similar contingut. Màximament 
tenint en compte que el propi preàmbul de la norma proposada assenyala 
que, amb aquesta, es dona compliment al mandat legal d'aprovar un 
reglament general de desenvolupament, conforme al que es preveu en la 
disposició final primera de la Llei 22/2018, de 6 de novembre, amb la finalitat, 
ja citada, de “configurar un marc suficient que possibilite que la llei desplegue 
tots els seus efectes, amb ple sotmetiment al principi de seguretat jurídica. 
En aqueix sentit, hauria de fer-se esment exprés a l’AVAF en els seus articles 
9, 12 i 13. Així mateix, se suggereix que s'incloga en el Títol IV “Sistema 
d'alertes” del projecte de Decret l'habilitació a l'AVAF per a l'accés a la base 
de dades del sistema d'alertes a petició raonada de la mateixa per a l'adequat 
exercici de les seues competències com a òrgan de control extern 

II. Observacions de caràcter particular sobre determinats preceptes del projecte: 

a) Proposta de modificació de l'article 7.3 del projecte de Decret, quant a la no 
extensió de les garanties i manera de procedir previstes en el projecte 
reglamentari a la resta d'òrgans de control, resultant d'aplicació la normativa 
estatal, autonòmica i institucional de cada ens en exercici de les seues 
legítimes competències. 

b) Proposta de modificació de l'article 15.2 del projecte de Decret, amb la 
finalitat que la disposició reglamentària siga fidel al que es disposa en la Llei 
22/2018, de 6 de novembre, en la part expositiva del qual es recorda la funció 
legal de l’AVAF d'avaluar l'eficàcia de les mesures de prevenció i que en el 
l'article 9 no hi fa cap referència al fet que la remissió de l'informe anual a 
l'Agència haja de realitzar-se “amb posterioritat” a l'enviament a la Comissió 
parlamentària de les Corts que corresponga per raó de la matèria. 

c) Proposta de modificació de l'article 20.3 del projecte de Decret, proposant la 
inclusió d'una nova causa d'inadmissió de denúncies i remissió a l'òrgan 
competent, en particular, quan el seu objecte siga competència, per raó de 
la matèria d'un altre òrgan de control. 

d) Proposta de modificació de l'article 21.2 del projecte de Decret, sobre la 
desaparició de l'exigència de reclamació administrativa prèvia a la via 
judicial. 
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Com en anteriors ocasions, les al·legacions, suggeriments o observacions en processos 
d'elaboració de normes s'elaboren amb la intenció de contribuir de manera positiva a la 
millora reguladora en matèries vinculades al nostre àmbit d'actuació, desitjant que resulten 
d'interés i utilitat. 

5.2.5. Identificació de riscos de corrupció i estratègia 
d'integritat pública 

L'OCDE advoca per formular una estratègia d'integritat pública adoptant mesures 
encaminades a la identificació, prevenció i correcció dels principals riscos per a l'interés 
general.  

Per part seua, el IV Pla de Govern Obert (2020-2024) del Ministeri de Política Territorial i 
Funció Pública està orientat a la construcció d'un sistema d'Integritat pública, enfortint valors 
ètics i mecanismes per a afermar la integritat de les institucions públiques. Entre les 
iniciatives de la Comunitat Valenciana s'inclou l'elaboració d'una estratègia d'integritat 
pública, sent l’AVAF considerada com a actor públic involucrat en el procés. Segons s'ha 
exposat en apartats precedents, aquesta estratègia d'integritat autonòmica i els marcs que 
la facen efectiva en la realitat institucional s'han positivitzat en la vigent Llei de Transparència 
i Bon Govern, sent elements fonamentals del sistema tant la identificació dels riscos per a la 
integritat pública de major rellevància com els plans per a la prevenció. 

Catàlegs AVAF: “Catàleg de riscos contraris a la 
integritat pública en el sector públic instrumental 
valencià”, aprovat per Resolució núm. 359/2022, de 3 de 
maig, del director de l'Agència donades les especials 
característiques organitzatives i funcionals i el règim 
jurídic híbrid propi del sector público instrumental valencià. 
Tenint en compte que la nova Llei 1/2022, de 13 d'abril, de 
la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de la 
Comunitat Valenciana contempla el foment per part de les 
Administracions valencianes i el seu sector públic 
instrumental (entre altres subjectes) de l'elaboració i 
aprovació de plans de prevenció de riscos contraris a la 
integritat a partir de l'autodiagnòstic i identificació dels 
riscos de major rellevància en l'organització, es facilita un 

catàleg orientatiu que cada ens haurà d'adaptar a les seues característiques i idiosincràsia 
(organitzativa i funcional, prenent en consideració el context i factors externs). El catàleg es 
configura com un dels marcs que integren les estratègies d'integritat pública, dirigit als ens 
del s ector públic instrumental valencià, tendent a minimitzar els riscos i irregularitats (tant 
penals com administratius) derivats de pràctiques contràries a l'interés general, mitjançant 
la prevenció i detecció del frau, la corrupció i els conflictes d'interés. Pretén facilitar 
l'autodiagnòstic dels seus riscos de corrupció com a pedra angular del seu sistema preventiu, 
i ser font d'informació addicional per a l'avaluació de riscos i/o la seua actualització, en la 
mesura en què pot ajudar a abastar els riscos (i factors) més freqüents, comprenent no sols 
el frau o la corrupció sinó tots aquells riscos contraris a la integritat pública així com al 
compliment de normes, la bona administració i altres riscos als quals estiga exposada 
l'organització en el desenvolupament de la seua activitat i que obstaculitzen la consecució 

 

 
Imatge 17. “Catàleg de riscos 

contraris a la integritat pública en 
el sector públic instrumental 

valencià” 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/05/Catalogo-de-riesgos-SPI-IBRd.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/05/Catalogo-de-riesgos-SPI-IBRd.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/05/Catalogo-de-riesgos-SPI-IBRd.pdf
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dels seus objectius, integrant així la gestió de riscos en el dia a dia de l'organització. Aquest 
treball estructura els riscos contraris a la integritat pública en general (pel seu caràcter 
recurrent en la generalitat d'ens i processos decisoris del sector públic instrumental valencià) 
i específics en matèria de contractació, recursos humans, subvencions, àmbit econòmic, 
financer i pressupostari i en matèria d'urbanisme i patrimoni. Sense perjudici que cada entitat 
els adapte als seus processos d'autodiagnòstic i avaluació de riscos en funció de la seua 
tipologia i del seu règim jurídic. Es recullen així mateix uns controls atenuants de riscos 
específics a adoptar per cada entitat amb caràcter de numerus apertus, i altres marcs 
d'integritat, a prendre en consideració pels ens del sector públic instrumental valencià. Amb 
l'elaboració del present catàleg, continua apostant pel vessant preventiu dels marcs 
d'integritat, més enllà de la mera evitació de sancions, ja que la identificació i catalogació de 
riscos possibilita una sèrie de beneficis associats a la gestió de les entitats públiques. 

Durant el 2022 s'ha treballat, en relació amb els mapes de riscos sobre “riscos en els 
processos de presa de decisions: riscos comuns”, trobant-se en fase de redacció atés que 
s'estan adaptant els treballs prèviament realitzats de cerca de dades i sondeig, de les 
institucions incloses en l'àmbit subjectiu de l’AVAF, als instruments d'anàlisis de riscos, 
metodologia inicial i matriu de riscos que formen part dels annexos de la “Guia AVAF: El Pla 
d'Integritat Pública: Full de ruta i Annexos Facilitadors”. 

Així mateix, en matèria d'identificació de riscos, el 2022 ha permés realitzar estudis i treballs 
de sistematització en relació amb la contractació del sector públic, que serviran com a base 
per al pròxim Catàleg AVAF sobre riscos sectorials contraris a la integritat pública en aquesta 
àrea de pràctica: 

 

Imatge 18. Identificació bàsica de riscos específics en matèria de contractació 

L'Agència no ha sigut aliena al context extern econòmic i social, motivat en bona part per les 
mesures per a pal·liar els efectes de la pandèmia SARS2- COVID19, i, en relació amb 
l'anterior, pel desenvolupament de les previsions del Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència en les diferents Administracions Públiques. En aquest sentit, han sorgit diversos 
riscos derivats de l'increment exponencial dels contractes d'emergència que han sigut 
agrupats, juntament amb els corresponents mecanismes preventius, en els materials 
elaborats pel Servei de Prevenció. La imatge següent és molt expeditiva, mostrant aquest 
increment històric. 
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Gràfic 25. Contractes tramitats per la via d'emergència en l'àmbit de la Comunitat Valenciana 

En matèria contractual el gruix de les consultes a òrgans i tribunals especialitzats en la 
matèria es residencia en la fase d'execució de la prestació segons s'observa en el gràfic 
següent: 

 

Gràfic 26. Detalls sobre les consultes d'execució i compliment dels contractes 

En desenvolupament del Pla Estratègic de Prevenció, durant el 2022 s'han ampliat els 
treballs previs d'estudi i sistematització de les diferents metodologies de prevenció i anàlisi 
de riscos, eines de foment de la integritat pública i models de codis ètics existents tant a 
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nivell nacional com internacional. La figura següent mostra la taxonomia habitual de riscos 
en una organització, fruit dels treballs esmentats. 

 

Imatge 19. Identificació de riscos: Taxonomia habitual de riscos en una organització 

A aquest efecte, es va ampliar els treballs de sistematització de mètodes i materials 
facilitadors de la identificació i gestió de riscos, així com dels diferents sistemes de control, 
tant interns com externs, com a coadjuvants dels marcs d'integritat de les institucions 
públiques valencianes. Així, cada mètode de referència consta resumit en fitxes de 
sistematització amb una estructura comuna, posteriorment agrupades en tres blocs: control 
intern, gestió de riscos i control extern que es detallen en les imatges següents i consten 
publicades en la web de l’AVAF. 

Aquesta compilació de fitxes conté diferents mètodes per a 
possibilitar un efectiu control intern de la gestió pública, 
analitzant els principals ítems de cadascun d'ells, així com les 
diferents utilitats vinculades a la prevenció i a la integritat 
pública. Així, per exemple, se sistematitzen els següents: 
sistema COSO i el seu disseny per a proporcionar un grau de 
seguretat raonable en la cobertura en la gestió de riscos; els 
extrems mínims a fiscalitzar en exercici de la funció 
interventora en règim de requisits bàsics segons Resolució de 
25 de juliol de 2018 de la Intervenció General de l'Administració 
de l'Estat per la qual es publica l'Acord del Consell de Ministres 
de 20 de juliol de 2018 (de màxim interés per a la identificació 
de red flags en la contractació del sector públic); Normes 
Internacionals d'Entitats Fiscalitzadores Superiors que 
analitzen la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic; anàlisi global del model de control intern previst 

en el Reial Decret 424/2017, de 28 d'abril, pel qual es regula el règim jurídic del control intern 
en les entitats del Sector Públic Local; anàlisi de riscos en les auditories de regularitat; model 
de control intern del sector públic de Galícia; Normes Internacionals d'Auditoria del sector 
públic (NIA); control financer en matèria de subvencions (amb Circulars de la Intervenció 
General de l'Administració de l'Estat); compendi de sengles Plans Anuals de la Inspecció 
General de Serveis de la Comunitat Valenciana. 

 

 Imatge 20. Fitxes de 
sistematització: Control intern 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/Ficha-control-interno_por.pdf
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Les fitxes objecte de la present compilació aborden els 
principals mecanismes per a la gestió dels riscos 
existents en el si de cada institució, com ara: 
 Metodologia d'Anàlisi i Gestió de Riscos dels 

Sistemes d'Informació; 
 Mètode per a administrar els riscos de corrupció; 

Aproximació a la gestió de riscos de corrupció a 
Colòmbia des de la perspectiva de la cooperació 
internacional; 

 Com definir un Mapa de Riscos contra la 
corrupció;  

 Metodologia per a la gestió integral de riscos del 
Ministeri de Finances de l'Equador; Metodologia 
ISO 37.001/2016; 

 Aplicació de mètodes estadístics, econòmics i 
d'aprenentatge automàtic per a la detecció de la 
corrupció;  

 Anàlisi de riscos de corrupció i Plans de Prevenció;  
 Catàleg de Riscos del Concello de Contas de Galícia; 
 Estratègia en matèria de prevenció de la corrupció del Concello de Contas de 

Galícia;  
 Metodologia per a l'administració de riscos del Concello de Contas de Galícia; 
 Sistema d'integritat i gestió de riscos de la Universitat de Jaén; 
 Guia sobre gestió de riscos amb base en la metodologia ISO 31.000;  
 Mapa de riscos de corrupció en ajuntament de Granada Meta (Colòmbia); 
 Avaluació i control de polítiques públiques (indicadors de gestió) de l'Ajuntament de 

Gijón;  
 Avaluació de riscos en la Salut (guia metodològica); 
 Presentació d'una estructura de desglossament de riscos (RBS- Risk Breakdown 

Structure). 

Les fitxes sintetitzen de manera agrupada informes i 
mètodes vinculats a diferents òrgans de control extern 
de les organitzacions públiques. A saber: 

Informe del GRECO de 21/06/2019, Cinquena ronda 
d'avaluació d'Espanya en matèria de Prevenció de la 
Corrupció i promoció de la Integritat en els Governs 
Centrals i Forces i Cossos de Seguretat;  
La tecnologia de cadena de blocs (blockchain) al servei 
de la contractació pública com a projecte pilot del 
Tribunal de Comptes Europeu; 
Programa d'Activitats de Prevenció del Concello de 
Contas de Galícia; Manual de Fiscalització 2019 de la 
Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana;  
Anàlisi de la funció de prevenció en un OCEX;  
Cartografia de Riscos de Corrupció (AFA- Agència 
Francesa Antifrau). 
 

 
 Imatge 21. Fitxes de 

sistematització: Gestió de riscos 

 
 

Imatge 22. Fitxes de 
sistematització: Control extern 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/Fichas-gestion-de-riesgos_por.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/Fichas-control-externo_por.pdf
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Las fitxes agrupades en aquest bloc objecte dels treballs 
de sistematització realitzats versen sobre múltiples marcs 
d'integritat pública que poden posar en pràctica les 
respectives organitzacions destinatàries. A títol il·lustratiu, 
procedeix citar els següents:  

 Codi de conducta i marc d'integritat institucional 
aplicable a la contractació del sector públic foral 
de Guipúscoa;  

 Guia per a la prevenció de la corrupció en les 
Administracions públiques de Castella-La Manxa; 

 Codi de conducta d'alts càrrecs i personal 
assimilat de Guipúscoa; 

 Codi ètic i de bona gestió de l'ocupació pública 
foral de Guipúscoa;  

 Codi de conducta i marc d'integritat institucional 
aplicable a ajudes i subvencions de la Diputació 
foral de Guipúscoa i del seu sector públic; 

 Publicacions xarxa d'entitats locals per la 
transparència i la participació ciutadana;  

 ISO 31000- Directrius de gestió del risc;  
 Carta per a donar suport als actors econòmics per part de l'Agència Francesa 

Antifrau;  
 Guia pràctica sobre la funció de compliment anticorrupció de l'Agència Francesa 

Antifrau;  
 Carta d'acompanyament als actors públics de l'Agència Francesa Antifrau. 

En un altre ordre de coses, s'ha col·laborat activament amb el catedràtic Fernando Jiménez 
Sánchez en l'elaboració dels principals ítems a abordar en els diferents apartats de 
l'Enquesta de Percepció de la Corrupció a Espanya i en la Comunitat Valenciana, els 
resultats de la qual llancen llum sobre un dels aspectes fonamentals per a la implementació 
de la cultura de la prevenció i integritat pública; la presa de consciència dels aspectes més 
significatius de la corrupció com a problema social i la demanda ciutadana de fer passos 
ferms per a bandejar-la de les institucions públiques així com dels particulars perceptors de 
fons públics. 

Durant el 2022 destaca així mateix l'inici dels treballs per a l'elaboració del Pla d'Integritat 
de l'Agència Valenciana Antifrau, que, a més de la seua posada a la disposició de la resta 
d'entitats interessades, comportarà tot un procés de realització de materials preventius 
addicionals als ja publicats (política institucional d'integritat, metodologia d'autoavaluació de 
riscos, catàlegs addicionals de riscos, banderes roges, controls atenuants, etc.). 

Finalment, i com un altre objectiu addicional als previstos en el Pla Estratègic de Prevenció 
de l'Agència, durant el 2022 s'han iniciat els treballs d'elaboració d'una proposta de Codi 
d'integritat de la Comunitat Valenciana l'edició de la qual es preveu durant el primer 
semestre de 2023 que, desitgem, resulte d'utilitat a totes les persones i entitats destinatàries 
(especialment, considerant la proximitat del període electoral previst per al 2023). A aquest 
efecte, s'ha procedit a la delimitació d'un glossari de termes (de conceptes generals vinculats 
a la integritat i de conceptes específics d'integritat en les principals àrees sectorials), així 

 
 

Imatge 23. Fitxes de 
sistematització: Marcs d'integritat 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/Fichas-marcos-de-integridad_por.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/Fichas-marcos-de-integridad_por.pdf


MEMÒRIA D’ACTIVITAT DE L’AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU 
2022 
 

 

 

 
330 

 

com a una selecció de les principals normes en la matèria tant internacionals com europees, 
nacionals, autonòmiques i locals i un ingent treball de selecció parcial del seu articulat, tot 
això amb una proposta d'índex analític del Codi. 

5.2.6. Consultoria, difusió i altres activitats 

El Servei de Prevenció té entre les seues funcions la de prestar assessorament i resposta a 
les consultes que plantege qualsevol persona en relació amb les funcions preventives de 
l'Agència, contribuint a dissipar dubtes en matèria de prevenció del frau, la corrupció i la 
integritat públiques. Així mateix, s'han elaborat materials i impartit accions formatives, 
assistint a congressos i trobades de difusió de l'activitat preventiva en representació de 
l'AVAF.  

El 2022 ha suposat un increment exponencial de consultes i sol·licituds de revisió de plans 
de mesures antifrau, marcs d'integritat i qüestions vinculades a aquests per part 
d'administracions públiques, ens del sector públic instrumental, universitats i ciutadania en 
general, incloent-hi l'elaboració i lliurament de models i materials relacionats amb les 
consultes, recaient el desenvolupament en la pràctica, pel seu contingut substantiu, en els 
Serveis de Prevenció i de Formació. El contingut comú dels Protocols de col·laboració 
subscrits fins hui es concreta, pel que fa al Servei de Prevenció, en el seu Annex I com 
segueix: 

 El foment de la implementació d'un pla d'integritat, facilitant una proposta de 
contingut mínim del Pla i alguns models com a annexos al Pla. Assessorament a 
l'entitat perquè elabore el seu autodiagnòstic previ de riscos contraris a la integritat. 
En relació amb els fons europeus obtinguts a través del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (PRTR), el Pla inclourà les mesures antifrau dirigides a 
reforçar que els fons s'han utilitzat de conformitat amb les normes aplicables, 
procurant que aquestes mesures antifrau s'estenguen a la gestió municipal de 
qualssevol altres fons o recursos públics diferents. 

 La posada a la disposició de mecanismes de prevenció dels riscos contraris a la 
integritat pública, continguts en la Recomanacions generals de l’AVAF o en uns 
altres dels materials elaborats en l'Agència. 

 L'elaboració per l'Agència de catàlegs genèrics de riscos (comuns i sectorials) 
contraris a la integritat pública en els processos de presa de decisions i posada a la 
disposició dels mateixos per a la seua adaptació per part de l'entitat. 

 Assessorament en l'elaboració dels codis ètics com a marcs d'integritat pública. 

A títol enunciatiu, durant el 2022, s'han realitzat observacions (per escrit i/o verbals) de 
caràcter orientatiu als continguts dels Plans de Mesures Antifrau i/o Plans d'Integritat 
remesos per les següents entitats: 

 Ajuntament de València. 
 Ajuntament de Cullera. 
 Ajuntament d'Alzira. 
 Ajuntament de Benifairó de les Valls 
 Diputació de Castelló. 
 Universitat Miguel Hernández d'Elx. 
 Vaersa. 
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Les observacions s'han realitzat per a la seua presa en consideració, en el seu cas, per cada 
administració promotora del pla, els òrgans de govern del qual són responsables últims de 
l'elecció i posada en pràctica de les mesures contingudes en aquest. Advertint, no obstant 
això, i als efectes oportuns, que l'òrgan amb competències de control d'aquest pla és el 
Servei Nacional de Coordinació Antifrau (SNCA). L'objecte de les observacions realitzades 
ha implicat la prèvia anàlisi dels diferents elements configuradors de cada pla, destacant 
especialment els següents: 

 Sobre la Introducció, Glossari de termes i Normativa aplicable. 
 Sobre el funcionament i justificació del Pla i el seu àmbit d'aplicació. 
 Sobre la Comissió Antifrau (composició i funcions). 
 Sobre les Mesures per a previndre, detectar i corregir el frau i la corrupció: el cicle 

antifrau: Declaració institucional de compromís de lluita contra el frau; avaluació de 
riscos; el conflicte d'interessos; el codi ètic; les accions formatives; la necessària 
separació de funcions de gestió, control i pagament; les mesures de detecció; les 
mesures de correcció i persecució. 

 Sobre la Publicitat i Seguiment del Pla. 

 

 

Així mateix, i en relació amb l'abans exposat, es va 
redactar un article doctrinal per a concretar les 
obligacions de les entitats locals en matèria 
d'integritat pública, que va ser publicat en versió e-
book de descàrrega gratuïta per Lefebvre  

 

 

 

 

Durant l'exercici objecte de la present Memòria, el Servei de Prevenció han rebut nombroses 
consultes, el nombre de les quals ha triplicat les d'exercicis anteriors, procedents 
d'ajuntaments, diputacions provincials, mancomunitats, universitats, departaments de 
l'administració autonòmica, entitats del sector públic de Generalitat i també d'entitats 
privades. A aquest efecte i després del seu detingut estudi s'ha traslladat la corresponent 
resposta. Les referides consultes han tractat, entre altres, sobre: assessorament en 
l'elaboració de plans de mesures antifrau i declaracions institucionals de lluita contra el frau, 
dubtes sobre la implementació de plans d'integritat, consultes sobre irregularitats, sistemes 
de gestió de riscos i de conflicte d'interés, clarificació d'obligacions en relació amb l'Ordre 
HFP/1030/2021, qüestions relacionades amb l'adhesió a la bústia de denúncies de l'Agència 
i amb la subscripció d'un protocol de col·laboració funcional amb aquesta. 

 
Imatge 24. Plans d'integritat, canals de 

denúncies i altres mesures antifrau: 
Obligacions dels Ajuntaments 

https://www.efl.es/catalogo/ebooks-gratuitos/planes-de-integridad-canales-de-denuncias-y-otras-medidas
https://www.efl.es/catalogo/ebooks-gratuitos/planes-de-integridad-canales-de-denuncias-y-otras-medidas
https://www.efl.es/catalogo/ebooks-gratuitos/planes-de-integridad-canales-de-denuncias-y-otras-medidas
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D'altra banda, l'Agència també col·labora amb la Conselleria de Transparència, la FVMP, 
les Diputacions i les Universitats Públiques per al disseny de l'estratègia d'integritat pública 
autonòmica i l'elaboració dels marcs d'integritat que imposa el Títol III de la vigent Llei 1/2022 
de Transparència i Bon Govern de la Comunitat Valenciana. A conseqüència de l'anterior, 
s'han mantingut reunions amb la Direcció general de Transparència en unes primeres línies 
de col·laboració per als exercicis 2023 i 2024, en les quals el paper del Servei de Prevenció 
de l'Agència seria doble: assessorament i elaboració de materials. 

Així mateix, s'ha col·laborat en l'elaboració de materials formatius i impartició de ponències 
i accions formatives externes la descripció de les quals més detallada es relata en l'epígraf 
corresponent al Servei de Formació. En concret, s'ha impartit ponències com ara: 

 “Les iniciatives de prevenció del frau i la corrupció en la gestió pública: Cap a la 
integritat institucional”. (1a i 2a edició del curs de “Prevenció de riscos de corrupció 
en la gestió pública”, Universitat de València, 9/02/22 y1/06/22).  

 “Mecanismes per a identificar i classificar riscos en el sector públic empresarial 
encaminats a la integritat institucional” ("Jornada sobre bon govern corporatiu en el 
sector públic empresarial”, Govern de Canàries, 6/04/22). 

 “Els mecanismes de prevenció del frau i la corrupció en el SPI: Cap a la integritat 
institucional” (Jornada sobre “Prevenció del delicte en el Sector Públic Instrumental”, 
Conselleria d'Hisenda i Model Econòmic, 24/03/2022). 

 “Les iniciatives de prevenció del frau i la corrupció en la gestió pública”. (“Sistemes 
d'alerta i integritat en la gestió pública”. Diputació de València; 

 “Els codis ètics en la pràctica”. (Taula redona sobre “Responsabilitat Social i 
compromís ètic de les Administracions Públiques”, Universitat Jaume I de Castelló, 
11/04/22). 

 “El paper dels secretaris, interventors i tresorers en la gestió dels Fons Europeus 
Next Generation”. (XIII Congrés COSITAL. “L'Habilitació Nacional, fonament de 
l'Estat de Dret en l'Administració Local”, 16 /06 /22). 

 “Iniciatives de la prevenció del frau i la corrupció en la gestió pública: Cap a la 
integritat institucional”. (“Prevenció de riscos de corrupció en la gestió pública”, curs 
interuniversitari dirigit a les cinc universitats públiques de la Comunitat Valenciana, 
6/10/22). 

 “Les iniciatives de prevenció del frau i la corrupció en la gestió pública”. (Ajuntament 
de València, 17/10/22). 

 “Integritat i prevenció en la gestió i contractació pública en la Comunitat Valenciana”, 
(IVAP, 23 i 25/10/22).  

També s'ha participat en les accions formatives del docufòrum “Corrupció: Organisme 
nociu”. Prèvia l'elaboració pròpia de material formatiu, es van dirigir a estudiants del grau de 
ciències polítiques per a explicar el paper que exerceix l'Agència, les causes i origen de la 
corrupció i els mecanismes per a combatre-la, entre altres. 

Com a conclusió, des de l’AVAF s'anima a totes les persones i entitats destinatàries a posar 
en pràctica la cultura de la integritat pública en el dia a dia de les seues funcions, en la 
mesura en què això els aportarà beneficis com: 

 Objectivar les àrees d'activitat susceptibles d'incórrer en riscos; 
 Adequar i/o incrementar els controls atenuants, així com els controls interns i 

auditories sobre aquestes àrees sectorials; 
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 Conéixer els principals riscos vinculats a l'activitat externa de l'ens del sector públic; 
 Activar mecanismes de detecció, prevenció i correcció de les irregularitats; 
 Posar en pràctica una planificació estratègica vinculada a la consecució d'objectius 

realistes i flexibles, amb sistemes de seguiment i actuacions de millora; 
 Adequar la dotació de mitjans i recursos de tota índole i/o formació en les àrees que 

així ho requerisquen; 
 Definir un protocol d'actuació contingent dels riscos catalogats que es materialitzen. 

Per a això és necessari implementar una estratègia d'integritat pública en les seues 
institucions, recordant, així mateix: 

 La obligació d'elaborar un codi ètic o de conducta que concrete i desenvolupe els 
principis d'actuació inclosos en el seu títol III relatiu al “bon govern i integritat pública”, 
fent extensiva l'aplicació d'aquests a les persones i entitats contractistes i 
beneficiàries d'ajudes i subvencions; 

 La obligació d'elaborar i aprovar plans de prevenció de riscos contraris a la integritat 
a partir de l'autodiagnòstic i identificació dels riscos de major rellevància en 
l'organització. 

Aquesta Agència Valenciana Antifrau està a la disposició de les organitzacions públiques 
per a orientar-les en aquesta missió d'integritat i ètica pública, així com per atendre-les en 
cas que detecten possibles irregularitats constitutives de riscos contraris a la integritat o 
factors que els maximitzen. 

5.3. Servei de Formació 

5.3.1. Funcions del Servei de Formació 

El Servei de Formació desenvolupa les accions necessàries per a complir amb les funcions 
de l'Agència relatives a: 

 La formació de les persones servidores públiques de totes les administracions 
valencianes en matèria d'integritat i ètica públiques. 

 La realització de programes de sensibilització de la ciutadania, amb especial atenció 
a l'alumnat de les universitats valencianes, la infància i adolescència, i la societat 
civil organitzada i persones actives en universitats populars o grups similars. 

 Suport a les iniciatives que afavorisquen la capacitació tècnica i la formació 
continuada del personal de l'Agència. 

L'Agència ha de contribuir a crear una cultura social de rebuig de la corrupció. La 
conformació d'una ètica pública és un dels components fonamentals de qualsevol estratègia 
per a previndre la corrupció i millorar la integritat pública. 

D'acord amb el Reglament de Funcionament i Règim Interior de l'Agència en el seu article 
28, el Servei de Formació ha de desenvolupar programes, guies formatives i assessorament 
en matèria de lluita contra el frau i la corrupció, en col·laboració amb les institucions 
competents en la formació de servidors públics, les universitats, les organitzacions i col·legis 
professionals, i qualsevol altra entitat d'educació superior o especialitzada. 



MEMÒRIA D’ACTIVITAT DE L’AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU 
2022 
 

 

 

 
334 

 

Sobre la base d'aquestes funcions s'ha impulsat, durant 2021, l'aprovació i inici de la 
implementació del Pla Estratègic de Formació de l’AVAF 2021-2024, i, amb això, tota l'acció 
formativa de l'Agència durant 2021. 

Cal assenyalar que, les característiques d'algunes activitats formatives han obligat a adaptar 
els formats i realitzar les accions formatives en línia, bé pel número d'inscrits (300 en el curs 
interuniversitari), o bé per ser els destinataris de diferents administracions, com el curs de 
l'INAP o l'IVAP. 

5.3.2. Pla Estratègic de Formació 2021-2024 

El Pla Estratègic de Formació 2021-2024 de l’AVAF es va elaborar per l'equip de Formació 
de l'Agència al llarg de 2021 i fou aprovat per Resolució del director núm. 676, de 29 de 
setembre de 2021, després d'haver-se donat a conéixer al personal al servei de l'Agència i 
als òrgans directius. Amb posterioritat a la seua aprovació, va ser explicat i debatut en el 
Consell de Participació de l’AVAF. 

El Pla es fonamenta en una sèrie de consideracions bàsiques, entre les quals cal destacar 
la valoració positiva del treball fet des de 2017 en matèria de formació, especialment en el 
referit a projecció externa i formació en ètica cívica; la incorporació duta a terme de 
l'experiència crítica acumulada per a afavorir actuacions amb major impacte reflexiu; la 
constatació que la formació cívica col·lectiva té valor preventiu i la valoració del sentit 
institucional de l'Agència Valenciana Antifrau com a organisme referencial i necessari en la 
política contra el frau i la corrupció. 

D'igual manera, el Pla té en compte l'orientació estructural de les polítiques públiques que 
estableixen els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) en l'Agenda 2030 de 
l'ONU, i, de manera específica, la necessitat de materialitzar l'objectiu 16 en les metes que 
fan referència a reduir considerablement la corrupció i el suborn en totes les seues formes 
(meta 16.5) i aconseguir que en tots els nivells institucionals hi haja mecanismes eficaços i 
transparents de rendiment de comptes (meta 16.6).  

El Pla considera, així mateix, que, sent important considerar en qualsevol iniciativa formativa 
els elements quantitatius (nombre d'actuacions, llocs, persones que han assistit, valoració, 
etc.); encara ho és més que les iniciatives en formació permeten establir una dinàmica 
autocentrada, orientada a les funcions i raó de ser de l'Agència, que genere experiències 
reflexives substancials en les persones que hi participen i que servisca per a augmentar una 
ètica cívica responsable i conscient de lluitar contra el frau i la corrupció. 

En aquest sentit, els principis que orienten el pla són aconseguir que l'activitat formativa de 
l'Agència s'aproxime al trinomi experiència-reflexió-aprenentatge. En la mesura que siga 
possible les activitats formatives de l'Agència han de transcendir l'acció comunicativa 
passiva i intentar convertir-se en una experiència personal, que genere reflexió 
individualitzada, aprenentatge i consciència del problema col·lectiu que és la corrupció. Una 
formació que estiga, a més, autocentrada, que partisca de les necessitats, funcions i 
objectius de l’AVAF. I una formació, en fi, que siga autoexigent, responsable, crítica, 
col·laborativa amb universitats, administracions públiques i societat civil de la Comunitat, 
que evite l'activisme accelerat i que contribuïsca a enfortir l'ètica pública democràtica. 
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L'objecte central i prioritari de l'activitat formativa de l'Agència serà la formació ètica i cívica 
de la ciutadania valenciana. Això comporta necessàriament ajudar a desenvolupar un esperit 
crític, participatiu, responsable i una cultura d'enfortiment de la qualitat institucional i la 
qualitat democràtica. Considerem que el valor de l'acció formativa i preventiva de l'Agència 
és nuclear en la lluita contra el frau i la corrupció. És una inversió social, com la mateixa 
existència de l'Agència. Augmentar l'autoconsciència del problema de la corrupció, 
l'autocontenció davant situacions de riscos de conflicte d'interés té uns beneficis en la cultura 
cívica democràtica, i en termes econòmics i socials no sempre fàcils de mesurar, però 
evidents, quan comparem els països europeus. 

Per això, el pla s'orienta al conjunt de la societat valenciana en termes generals; però 
concentrarà l'acció formativa en els col·lectius amb un valor estratègic singular, com són les 
persones que són servidores públiques en les administracions valencianes, l'alumnat de les 
universitats valencianes, la infància i adolescència, i la societat civil organitzada i persones 
actives en universitats populars, aules municipals de suport i formació a adults, grups 
d'extensió universitària.  

Els objectius bàsics del pla pretenen, en primer lloc, reforçar a l'Agència com a institució 
creadora de consciència ètica a favor de la integritat pública i de la cultura de la prevenció 
en la lluita contra el frau i la corrupció en el conjunt de la societat valenciana, convertint-la 
en un referent institucional en matèria de formació i sensibilització social contra el frau i la 
corrupció.  

De la mateixa manera, aspira a situar la lluita contra la corrupció en el sistema de formació 
especialitzada de les universitats públiques; a integrar a l'Agència en els sistemes públics 
de formació dels servidors públics d'àmbit estatal i de la Generalitat Valenciana; i a elaborar 
instruments formatius àgils, rigorosos, singularitzats i de fàcil divulgació i comprensió, en 
funció dels destinataris. 
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Gràfic 27. Eixos estratègics del Pla de Formació de l’AVAF 2021-2024 

Sobre aquests elements s'estableixen els cinc eixos estratègics que dirigiran l'activitat 
formativa del Servei de Formació de l'Agència entre 2021 i 2024: 

Primer: Equip tècnic sòlid.  

a) Consolidar un equip de formació cohesionat, versàtil, amb capacitat d'elaborar 
continguts formatius i de realitzar accions formatives coherents amb el Pla de 
Formació de manera autònoma.  

b) Integrar en el treball habitual sistemes de seguiment periòdics, valoració crítica i 
avaluació de les activitats formatives de l'Agència, prestant una atenció principal als 
impactes qualitatius de l'acció formativa. 

Segon: L’Agència referent institucional en formació i sensibilització social contra el frau i 
la corrupció.  

a) Desenvolupar una acció formativa autocentrada i orientada a aconseguir una 
sensibilització social creixent en sectors socials estratègics i un enfortiment de 
l'Agència com a institució de prevenció del frau i la corrupció.  

b) Impulsar el Campus Virtual de l’AVAF dins del sistema de campus virtuals impulsat 
per la DGTIC de la Generalitat.  

c) Elaborar instruments formatius innovadors i àgils en diversos formats, dirigits a 
diferents grups socials i d'edat.  

d) Afavorir l'ús de la pàgina web i dels instruments de difusió d'iniciatives de l’AVAF 
com a sistema per a promoure i donar a conéixer les activitats formatives de 
l'Agència. 
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Tercer: Augmentar l'impacte i l'extensió social de les activitats formatives. 

a) Territorialitzar les accions formatives en tota la Comunitat Valenciana.  
b) Establir una xarxa de persones col·laboradores de les activitats formatives de l’AVAF 

en tot el territori valencià, amb especial atenció a les aportacions qualificades des de 
l'àmbit acadèmic, les administracions públiques i la societat civil. 

Quart: Impulsar l'acció de l'Agència com agent formador en l'àmbit universitari, l'IVAP, 
l'INAP i entitats similars.  

a) Establir sistemes estables de formació acadèmica en l'àmbit universitari postgraduat, 
preferentment en col·laboració amb altres agències de lluita contra el frau i la 
corrupció, orientats a la formació de grups de funcionaris i d'estudiants d'especialitat: 
postgraus.  

b) Impulsar sistemes estables de formació amb professorat d'ESO i Primària, 
especialment relacionats amb matèries d'ètica.  

c) Establir sistemes estables de participació de l’AVAF en accions formatives de l'IVAP 
i de l'INAP. 

Quint: Impulsar formes col·laboratives de formació cívica.  

a) Impulsar formes estables de col·laboració en matèria de formació amb la resta de 
les agències espanyoles de lluita contra el frau i la corrupció.  

b) Assentar mecanismes estables de col·laboració en matèria de formació cívica amb 
el Consell de Participació de l’AVAF.  

c) Establir un sistema de col·laboració amb el Govern Valencià en matèria d'accions 
formatives amb la infància i l'adolescència.  

d) Fer possibles formes de col·laboració estables amb la FVMP i amb la societat civil 
en matèria formativa.  

e) Desenvolupar sinergies de col·laboració amb la resta de les unitats de l'Agència per 
a millorar les activitats i documentació de formació i, de manera singular, amb el 
Servei de Prevenció i amb la Unitat de Comunicació. 

El moment més intens de la implementació del pla ha sigut el 2022, encara que els efectes 
del canvi d'orientació d'alguns aspectes de l'estratègia formativa de l'Agència ja es van fer 
notar en 2021 amb la provisió de llocs de treball del Servei de Formació, que s'han consolidat 
en 2022. Així com l'increment de la col·laboració institucional amb universitats, instituts de 
secundària i batxillerat, centres de formació d'empleats públics, diputacions provincials, 
FVMP, i algunes direccions generals i secretàries autonòmiques del Consell de la 
Generalitat, i un augment de la participació de l'Agència en activitats formatives a 
requeriment d'un nombre creixent d'institucions i administracions públiques. 

Així, els espais d'activitats formatives cíviques oberts en 2021 s'han anat consolidant i 
ampliant en 2022, d'acord amb el Pla Estratègic de Formació. 
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5.3.3. Introducció a l’activitat formativa de l’Agència 

L'activitat del Servei de Formació de l’AVAF durant 2022 ha seguit els eixos centrals 
d'actuació establits en el Pla de Formació de l'Agència per al període 2021-2024, aprovat 
mitjançant la Resolució núm. 676, de 29 de setembre de 2021, del director de l'Agència de 
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. 

La primera qüestió a subratllar és que, en termes quantitatius, les accions formatives, de 
sessió única o de diverses sessions, s'han incrementat de manera significativa al llarg de 
2022. 

En aquest sentit i esmentant les dades més generals, cal indicar que de les 43 accions 
formatives celebrades en 2021 s'han passat a les 76 iniciatives durant l'any 2022 (un 
increment del 77%). Dels 1.835 assistents a activitats formatives en el 2021, en 2022 s'ha 
aconseguit la xifra de 4.382 assistents, la qual cosa suposa multiplicar per 2,4 el nombre de 
participants en activitats formatives en un sol any. Les hores lectives també han patit un 
increment, ja que, de 101 hores lectives en 2021, el total en 2022 han sigut de 245 
(multiplicant per 2,4 les hores respecte del 2021). Per a no distorsionar el valor de l'activitat 
presencial, hem d'aclarir que, totes aquestes xifres i les que analitzarem amb més detall en 
les pròximes pàgines es refereixen únicament a les persones que han assistit 
presencialment a l'activitat formativa i no sumen les possibles visualitzacions posteriors de 
les activitats formatives que es troben en el Canal de YouTube de l'Agència. 

Per a fer possible aquest increment d'activitats durant 2022, l'Agència Valenciana Antifrau 
ha impulsat reunions, convenis i trobades amb diferents administracions i entitats públiques 
i socials per a incrementar els instruments de col·laboració institucional i cívica en la lluita 
contra el frau i la corrupció, i de manera específica en matèria de prevenció i formació. Tot 
això s'ha traduït, en l'àmbit de la Formació, en un augment de les iniciatives formatives amb 
les diputacions provincials, ajuntaments, amb la Federació Valenciana de Municipis i 
Províncies (FVMP) i amb altres administracions valencianes. 

Cal destacar, pel seu valor estratègic, les activitats realitzades en col·laboració amb l'Institut 
Valencià d'Administració Pública (IVAP), amb l'Institut Nacional d'Administració Pública 
(INAP) i també la cooperació estable en matèria de formació amb les universitats 
valencianes que s'ha traduït, entre altres iniciatives, en la primera experiència d'un curs 
interuniversitari per a formació de personal d'administració i serveis i directius de les 
universitats públiques valencianes durant 2022.  

De la mateixa manera, durant aquest any, s'ha consolidat de manera contrastada l'activitat 
#DocufòrumAVAF dirigida a debatre i sensibilitzar a l'alumnat universitari, batxillerat i de 
secundària. De fet, en 2022, l‘AVAF ha dut a terme per primera vegada 5 activitats formatives 
en instituts i col·legis obrint un nou espai de discussió participativa en matèria d'ètica pública, 
integritat i prevenció de la corrupció. 

En termes qualitatius, és on s'han produït alguns dels canvis més importants en l'activitat 
formativa de l'Agència durant 2022. S'ha passat de 37 activitats d'1 o 2 hores en 2021, a 57 
en 2022 (un augment del 54%), de 5 a 13 activitats d'entre 3 i 10 hores en aquest període 
(un increment del 160%) i d'una activitat de més de 10 hores a un total de 6 en 2022 (un 
500% més). 
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Així, durant 2021 un total de 693 empleats públics van assistir a alguna de les activitats 
formatives celebrades per l'Agència, en 2022 s'ha aconseguit la xifra de 2.557. D'igual 
manera, de 530 estudiants d'universitat en 2021 s'ha arribat a 1.052 estudiants de 
secundària, batxillerat i universitat. Al que cal afegir un increment en el nombre de persones 
de la societat en general que han assistit a activitats formatives de l’AVAF fins a arribar a 
732 i a tot això cal sumar els 52 representants públics municipals que van assistir en 
activitats específiques dutes a terme en col·laboració amb la FVMP. 

Aquest esforç formatiu ha comportat, així mateix, un augment del nombre de gestions 
preparatòries, converses i establiment de formes de col·laboració amb institucions, 
organitzacions socials i cíviques, i un esforç en la preparació, actualització i revisió dels 
continguts formatius tant del Servei de Formació com de tot el personal de les diferents 
direccions de l’AVAF que han impartit les activitats formatives més específiques.   

L’AVAF s'ha convertit en els últims anys en un organisme de referència en l'àmbit espanyol 
pel que fa a l'establiment d'estratègies coherents de prevenció i lluita contra el frau i la 
corrupció en l'administració pública. També pel que fa a iniciatives formatives en ètica 
pública, estratègies públiques d'integritat i polítiques públiques de prevenció contra el frau i 
la corrupció. Una activitat que es desenvolupa de manera coherent amb el Pla de Formació 
de l’AVAF i amb l'article 4.l de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de l'Agència de Prevenció 
i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, que estableix, entre els 
propòsits bàsics de l'Agència, la “creació d'una cultura social de rebuig de la corrupció”. 

Aquest objectiu requereix constància, continuïtat, col·laboració institucional i desenvolupar 
una línia de treball amb objectius clars a mitjà i llarg termini. Una formació en prevenció de 
la corrupció i ètica pública que ha de ser dinàmica, adaptada als diferents públics i orientada 
a desenvolupar una reflexió crítica de l'entorn. 

Hi ha, amb tot, una amenaça que no és possible ignorar. En els dos últims anys, s'ha produït 
un creixement de la demanda formativa que segueix una dinàmica de progressió geomètrica 
i no aritmètica. Mantinguts en el temps, els increments geomètrics de la demanda de serveis 
obliguen a les organitzacions a un esforç d'adequació sistèmica permanentment o, en cas 
contrari, condueixen al col·lapse. 

5.3.4. Suport a la formació interna de caràcter general 

Des de desembre de 2021 fins a juny de 2022 s’han realitzat quatre cursos de valencià de 
la Direcció General de Política Lingüística i Gestió del Multilingüisme dels nivells A2, 
C1, C2 i llenguatge administratiu. En els cursos han participat 12 persones funcionàries de 
l’Agència. La gestió de los cursos s’ha realitzat en col·laboració amb la Sindicatura de 
Comptes de la Comunitat Valenciana, en el marc del protocol de col·laboració signat entre 
l’AVAF i aquesta institució estatutària. 
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5.3.5. Activitats de formació cívica 

El Pla Estratègic de Formació 2021-2024 de l’AVAF incideix en la necessitat d'impulsar les 
activitats de formació cívica amb la voluntat de fer de l'Agència un referent qualificat en la 
prevenció i les estratègies de la lluita contra el frau i la corrupció en la Comunitat Valenciana. 

La formació i sensibilització social especialitzada és essencial per a avançar col·lectivament 
en matèria de qualitat democràtica, drets fonamentals de la ciutadania, govern obert, 
transparència, ètica pública i integritat. 

Les accions formatives cíviques es desenvolupen en col·laboració amb les universitats 
valencianes, instituts de secundària, administracions públiques, organismes responsables 
de formació del personal al servei de l’administració pública, sindicats, organitzacions i 
col·legis professionals, així com amb entitats de la societat civil. 

Activitats formatives cíviques 
Taula 23. Activitats formatives cíviques, participants i hores lectives des de 2017 

 

Durant 2022 s'han incrementat tant el nombre d'activitats formatives cíviques, la quantitat de 
participants en aquestes, i les hores lectives (Taula 23). Durant 2022 s'han realitzat tantes 
activitats com durant els anys 2019, 2020 i 2021. S'han superat en 1.000 els participants 
respecte als tres anys anteriors, i en 45 les hores lectives impartides.  

Entre les causes d'aquest increment es poden assenyalar les següents:  

 L'increment de les col·laboracions institucionals, especialment amb les universitats 
valencianes, diputacions provincials, FVMP, ajuntaments, INAP, IVAP i algunes 
conselleries del Consell de la Generalitat, així com el sector públic instrumental.  

 La col·laboració amb diferents entitats, sindicats, col·legis professionals, fundacions 
i centres d'estudis.  

 El treball dels anys previs que ha permés que l'Agència siga més coneguda 
socialment i institucionalment i que s'haja requerit més la seua presència en activitats 
formatives cíviques.  

 L'ús del documental Corrupció: organisme nociu, de 2019, per a realitzar activitats 
formatives a les aules universitàries, batxillerat i de secundària. Els documentals 

Any Activitats

Increment 
sobre any 
anterior Participants

Increment 
sobre any 
anterior

Hores 
lectives

Increment 
sobre any 
anterior

2017 7 - 175 - 25 -

2018 6 - 160 - 16 -

2019 12 100% 716 348% 38 138%

2020 23 92% 827 16% 62 63%

2021 43 87% 1.835 122% 101 63%

2022 76 77% 4.382 139% 245 143%

TOTAL 154 7.760 446
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AVAF: “Els conflictes d'interés i la integritat pública” i “Planificació de la gestió 
pública. Eina del bon govern”.  

 El Servei de Formació ha consolidat la dotació de personal prevista en la RLT de 
l'Agència al llarg de l'últim any amb la resolució dels concursos específics. Si bé per 
a donar resposta a la dinàmica d'increment de les demandes formatives serà 
necessari augmentar el número de personal tècnic en el Servei. 

De manera visual (Gràfics 28 i 29), s'observa un increment exponencial en els últims tres 
anys en la quantitat d'activitats formatives cíviques, passant-se de 12 en 2019, a 23 en 2020, 
43 en 2021 i 76 en l'últim any. De fet, l'increment net de 2022 és especialment significatiu: 
33 activitats més respecte 2021, sent huit d'elles celebrades en diferents sessions formatives 
en ser cursos de 15 o 20 hores. 

 
Gràfic 28. Evolució activitats formatives 2017-2022 

 
Gràfic 29. Distribució anual d’activitats formatives 2017-2022 
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En els dos últims anys, el número de les activitats formatives no sols han incrementat, sinó 
també la duració d'aquestes, passant d'intervencions de màxim 5 hores a cursos de 10, 15 
i 20 hores (Gràfic 30). Activitats que requereixen una major gestió, dedicació i preparació de 
materials, pel fet que hi ha elaborar contingut complet per a cursos de 10 a 20 hores. 

 
Gràfic 30. Duració d’activitats formatives 2021-2022 

Respecte a la llengua en què s'imparteixen les formacions, el criteri el marquen els 
destinataris de les activitats formatives. Segons s'observa en el gràfic 31, la distribució 
lingüística continua atorgant molt pes a l'ús del castellà malgrat el Decret que va aprovar el 
Consell de la Generalitat en 2017, sobre l'ús institucional i administratiu de les llengües 
oficials. 

 
Gràfic 31. Distribució lingüística d’activitats formatives 2022 

Participants en activitats formatives 

El gràfic 32 ajuda a entendre els salts qualitatius de l'activitat formativa cívica de l'Agència.  

En 2021, després d'ampliar les activitats formatives amb les universitats valencianes, 
diputacions provincials, FVMP i INAP, es produeix un augment de 1.008 persones 
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participants en les activitats formatives de l'Agència respecte a 2020 i 11 vegades més que 
en 2018. 

En 2022, després d'ampliar l'equip de treball, diversificar les activitats formatives, 
especialment amb cursos de 10 a 20 hores, i realitzar algunes formacions en línia, els 
participants van ser 2547 més que en el 2021, suposant un increment del 139%. 

De fet, la mitjana de persones assistents a activitats formatives ha sigut de 57, quinze punts 
més que en 2021, i 21 punts més que en 2020. 

 
Gràfic 32. Evolució participants en activitats formatives 2017-2022 

D'altra banda, el gràfic 33 evidència que en els últims dos anys de desenvolupament del Pla 
Estratègic, es concentra l'assistència de persones a activitats formatives de l’AVAF (77% del 
total) i, de manera singular, en l'últim any (54% del total). 

 
Gràfic 33. Distribució de participants en activitats formatives 2017-2022 
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Atés l'article 28 del Reglament de funcionament i règim interior de l'agència, en el qual 
s'indica que les accions formatives es podran dirigir a servidors públics, a les persones 
d'empreses i entitats que es relacionen amb l'Administració, a alumnat d'Educació 
Secundària, Batxillerat, graus i postgraus universitaris i, en general, a les persones i 
col·lectius que tinguen interés en la matèria d'integritat i ètica pública, així com de prevenció 
del frau i la corrupció, durant el 2022 les activitats formatives destinades a servidors públics 
i estudiants de diferents nivells s'han vist especialment incrementats (gràfic 34). 

En 2022 els servidors públics s'han incrementat 269% respecte a 2021, mentre que els 
estudiants han augmentat un 98% respecte el 2021, sent el 2022 el primer any que es 
realitzen activitats per a alumnat d'ESO i de Batxillerat (164 alumnes). I sent també el primer 
any que es realitza una activitat formativa per a càrrecs electes de les entitats locals. 

 
Gràfic 34. Destinataris d’activitats formatives 2021-2022 

D'altra banda, el gràfic 35 mostra el gènere dels participants en les activitats formatives. La 
participació d'homes en el 2022 s'incrementa un 123% respecte al 2021, i la de dones és un 
151% superior al de l'any anterior. 

 
Gràfic 35. Distribució de participants en activitats formatives segons gènere 2021-2022 
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Hores lectives en activitats formatives 

En correspondència amb l'anterior, les hores lectives també s'han vist incrementades durant 
l'últim exercici, un 143% respecte a l'any anterior i un 295% sobre 2020 (Gràfic 36). 

Si a aquest fet, s'afig que hi ha hagut també un increment generalitzat del nombre d'hores 
en cursos formatius per a especialistes i grups de servidors públics tècnics, l'impacte de les 
hores lectives pot considerar-se qualitativament més significatiu. 

 
Gràfic 36. Evolució hores lectives en activitats formatives 2017-2022 

Finalment, el gràfic 37 evidència que en els últims tres anys es concentren les hores lectives 
d'activitats formatives de l’AVAF (84% del total) i, de manera singular, en l'últim any (50% 
del total). 

 
Gràfic 37. Distribució hores lectives en activitats formatives 2017-2022 
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Distribució temporal de les activitats formatives  

L'increment de les activitats formatives programades per l'Agència, unit a l'augment 
progressiu de la col·laboració institucional i a la multiplicació de les demandes externes per 
a participar en activitats formatives, expliquen que durant l'últim quadrimestre del 2022 es 
concentre un 45% de l'activitat formativa anual (Gràfic 38).  

De fet, a més les activitats planificades prèviament, s'ha respost a un nombre elevat de 
demandes de formació específica. 

 

Gràfic 38. Distribució temporal d’activitats formatives per quadrimestres 2022 

Distribució territorial de las activitats formatives 

Durant l'any 2022 la celebració d'activitats s'ha distribuït de la següent manera: 2 activitats 
a la província d'Alacant, 10 en la de Castelló, 41 en la de València, 3 activitats a Madrid, i 17 
en línia o en altres províncies (gràfic 39).  

Amb tot, l'establiment de formes de col·laboració estables amb les diputacions provincials i 
amb les universitats de les respectives províncies ha incrementat la presència formativa de 
l'Agència a Alacant i Castelló durant 2022 i és previsible que ho faça encara més en el futur 
immediat. 

Dels 25 docufòrums realitzats, 13 s'han realitzat en les universitats localitzades a la província 
de València (UV, UPV, CEU-CH, VIU), 6 a la província de Castelló (UJI), i 1 a la província 
d'Alacant (1 en la UMH). A més de 5 docufòrum en instituts d'educació secundària.  

Fora de la Comunitat Valenciana, hi ha hagut tres activitats formatives a Madrid, s'ha 
participat en diferents congressos, així com en jornades en les quals han pogut participar 
persones de tota Espanya. 



MEMÒRIA DE ACTIVITAT DE LA AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAU DE 
2022 

 
 

 
 

 
347 

 

 

Gràfic 39. Distribució territorial d’activitats formatives 2022 

 

Dins de la Comunitat Valenciana les activitats han tingut lloc en les localitats que es mostren 
en la imatge 25 i que, de nord a sud, són les següents: 

 Vinaròs (Baix Maestrat) 
 Castelló de la Plana (Plana Alta); 
 Sagunt (Camp de Morvedre) 
 Riba-roja de Túria (Camp del Túria); 
 Alfara del Patriarca (Horta Nord); 
 Requena (Plana Utiel-Requena); 
 València; 
 Quart de Poblet (Horta Sud);  
 Algemesí i Alzira (Ribera Alta); 
 Cullera (Ribera Baixa); 
 Ontinyent (Vall d‘Albaida); 
 Alacant (Alacantí); 
 Elx (Baix Vinalopó). 
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Imatge 25. Localitats de la Comunitat Valenciana en les quals s’ha dut a terme 

activitats formatives 2022 

 

Origen de les iniciatives formatives 

L'origen de les activitats formatives cíviques de l'Agència ha sigut divers. D'una banda, les 
iniciatives pròpies i singulars directament planificades per l'Agència (38% del total). Per un 
altre, aquelles que s'han dut a terme sobre la base dels protocols de col·laboració amb altres 
institucions a l'empara de convenis marc o específics (30% del total) i, finalment, aquelles 
que han tingut la seua iniciació amb alguna mena de demandes o proposta originada en 
organitzacions de la societat civil o diferents organismes i institucions.  

El resultat ha sigut un origen de les activitats formatives bastant equilibrat (Gràfic 40). 
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Gràfic 40. Origen de la iniciativa d’activitats formatives 2022 

Com s'ha indicat, les activitats formatives es dirigeixen a diferents destinataris: personal al 
servei de les administracions públiques, estudiants universitaris i ciutadania, essencialment. 
A continuació, s'exposen els aspectes més rellevants de cada línia de treball. 

5.3.6. Activitats de formació en la Funció pública 

D'acord amb el Pla Estratègic de Formació i en coherència amb el Reglament de l'Agència, 
la formació cívica en matèria d'integritat i ètica pública s'orienta de manera prioritària a les 
persones amb funcions de servei públic de les administracions públiques. Per això, s'han 
establit sistemes de col·laboració estable amb departaments de la Generalitat, la FVMP, 
diputacions provincials, ajuntaments o amb l'Institut Nacional d'Administració Pública (INAP). 
De fet, en 2022, s'ha establit convenis de col·laboració funcional amb la Diputació d'Alacant, 
així com amb les universitats Jaume I de Castelló, Universitat d'Alacant i Universitat Miguel 
Hernández d'Elx. I diferents protocols de col·laboració amb els ajuntaments de Benetússer, 
la Yesa, Riba-roja del Túria, Sant Vicent del Raspeig i L'Eliana, que previsiblement 
s'estendran a altres administracions valencianes.  

Entre les diferents activitats dutes a terme, s'han impartit mòduls formatius en cursos 
organitzats per diverses institucions públiques i també s'ha elaborat i tutoritzat el curs 
complet de 15 hores de l'INAP en la seua segona edició, Prevenció de la corrupció en les 
Administracions Públiques (Taula 24). 

 El 24 de març, es va participar en la jornada Prevenció del delicte en el Sector Públic 
Instrumental (SPI), organitzat per la Generalitat Valenciana. El mòdul formatiu de 
l'Agència va ser “Mecanismes de prevenció d'irregularitats constitutives de frau en el 
sector públic instrumental. I les bústies de denúncia”, en el qual es va donar a conéixer 
el catàleg de riscos contrari a la integritat pública en el sector públic instrumental valencià 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/05/Catalogo-de-riesgos-SPI-IBRd.pdf
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i el funcionament de la bústia de denúncies de l'Agència com a bústia externa per a les 
administracions de la Comunitat Valenciana.  

 l 30 de març, coincidint amb el començament del curs Sistemes d'alerta i integritat en 
la gestió pública, sol·licitat per la Diputació de València, es va impartir una conferència 
en obert. La conferència impartida va ser “El sistema institucional contra la corrupció a 
Espanya: l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana: origen, funcions i independència”.  

 Del 30 de març al 12 d'abril, es va impartir el curs Sistemes d'alerta i integritat en la 
gestió pública, sol·licitat per la Diputació de València. En el curs es va abordar la 
prevenció de riscos de corrupció en la gestió pública.  

 Els dies 23 i 30 de maig, es va impartir el curs de Prevenció de riscos de corrupció en 
la gestió pública per a personal de la Diputació de Castelló.  

 Els dies 24 d'octubre i 23 de novembre, es van impartir dues jornades organitzades per 
la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), sobre Estratègies 
d'integritat en les administracions locals. En aquestes jornades es va abordar el tema 
“Dels plans antifrau als plans d'integritat. Les bústies de denúncies i protecció de les 
persones alertadores”.  

 El 21 de novembre, també per a la FVMP es va organitzar i va impartir la jornada sobre 
Riscos de la gestió pública municipal en període electoral. 

 Del 2 de febrer al 9 de març, es va impartir el curs de Prevenció de riscos de corrupció 
en la gestió pública, per al Servei de Formació Permanent del Professorat de la 
Universitat de València. Sent la primera edició d'un curs que es repetirà per a arribar al 
major nombre de gestors de la Universitat.  

 el 25 de maig al 22 de juny es va realitzar la segona edició del curs de Prevenció de 
riscos de corrupció en la gestió pública, per al Servei de Formació Permanent del 
Professorat de la Universitat de València. 

 Del 7 de juny al 8 de novembre, es va realitzar el primer curs interuniversitari sobre 
Prevenció de riscos de corrupció en la gestió pública. El curs es va impartir a 
personal de les cinc universitats públiques valencianes: Universitat de València, 
Universitat Politècnica de València, Universitat Jaume I de Castelló, Universitat 
d'Alacant, Universitat Miguel Hernández d'Elx. El curs, realitzat en cinc sessions, es va 
impartir en les cinc seus universitàries, participant presencialment personal de la seu 
amfitriona, i participant en línia el personal inscrit de la resta d'universitats.  

 L'11 d'abril, es va participar en la Jornada sobre Responsabilitat social i compromís 
ètic de les Administracions Públiques, de la Universitat Jaume I de Castelló. La 
participació va ser sobre “els codis ètics en la pràctica”.  

 Del 9 al 29 de maig, per segon any consecutiu es va realitzar el curs en línia, organitzat 
per l'INAP, de 15 hores lectives sobre Prevenció de la corrupció en les 
Administracions Públiques. El curs es va dirigir a realitzar una experiència formativa 
orientada al coneixement de les polítiques anticorrupció de la UE, les institucions que 
les protagonitzen, les principals línies preventives i els principis de l'ètica i la integritat 
públiques.  

 Del 18 d'octubre al 3 de novembre, es va realitzar el curs en línia organitzat per l'Institut 
Valencià d'Administració Pública (IVAP), sobre Integritat i prevenció en la 
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contractació pública en la Comunitat Valenciana. El curs dirigit a donar a conéixer 
les polítiques anticorrupció de la UE, les institucions que les protagonitzen, centrant-se 
en explicar les funcions i actuacions de l'Agència, i dedicant gran part del contingut a la 
prevenció i a conéixer la recent recomanació de l’AVAF sobre l'execució dels contractes 
en clau d'integritat pública. 

 El 16 de juny, es va participar en la Jornada debat organitzada per CCOO-PV sobre 
Sistemes d'alerta i prevenció en la lluita contra el frau i la corrupció. 

 El 27 de setembre es va participar en el curs Pla de sostenibilitat turística de Cullera: 
Next Generation. El curs organitzat per l'Ajuntament de Cullera constava de diverses 
sessions, una d'elles impartida per l'Agència Valenciana Antifrau en què la formació va 
versar sobre “Les polítiques públiques de prevenció de frau i la corrupció, la cultura 
d'integritat pública i riscos de frau i corrupció en l'administració local, per a acabar amb 
el cicle de lluita contra la corrupció”. 

 Els dies 17 i 19 d'octubre, es van impartir dos mòduls d'un curs per a l'Ajuntament de 
València sobre La integritat pública: prevenció de riscos de corrupció en la gestió 
pública. En el mateix es va tractar el “Sistema institucional contra la corrupció a 
Espanya: l’AVAF. Iniciatives de prevenció del frau i la corrupció en la gestió pública”.  

El 15 de novembre es va participar en un curs de diversos dies organitzat per l'Ajuntament 
de Sagunt, sobre Els reptes de la implementació dels ODS en l'administració local. 
L’AVAF va centrar la seua exposició en l'establiment dels vincles dels ODS 16 i 17 amb la 
“prevenció de la corrupció en les administracions públiques i la importància dels canals de 
denúncia per a la consecució d'institucions sòlides”. 

Taula 24. Participació en cursos dirigíts a servidors públics 

Entitat Curs Mòdul formatiu Data Participants Hores 

Generalitat 
Valenciana 

Prevenció del 
Delicte en el 
Sector Públic 
Instrumental 

Mecanismes de prevenció 
d’irregularitats constitutives 
de frau en el sector públic 
instrumental.  
Les bústies de denúncia. 

24-mar 368 5 

Diputació de 
València 

Sistemes 
d’alerta i 
integritat en la 
gestió pública 

El sistema institucional 
contra la corrupció a 
Espanya: l'Agència de 
Prevenció i Lluita contra el 
Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana: 
origen, funcions i 
independència. 

30-mar 72 3 

Diputació de 
València 

Sistemes 
d’alerta i 
integritat en la 
gestió pública 

Prevenció de riscos de 
corrupció en la gestió 
pública. 

del 30 de 
març fins a 
12 d’abril 

24 15 

Diputació de 
Castelló 

Curs Prevenció 
de riscos de 
corrupció en la 
gestió pública 

 23 i 30 de 
maig 9 6 

FVMP 

Estratègies 
d’integritat en 
les 
administracions 
locals 

Dels plans antifrau als 
plans d'integritat. Bústia de 
denúncies i protecció de 
les persones alertadores. 

24-oct 22 3 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/09/08_220927_recomendacion_ejecucion-_contratos.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/09/08_220927_recomendacion_ejecucion-_contratos.pdf
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Entitat Curs Mòdul formatiu Data Participants Hores 

FVMP 
Riscos de la 
gestió en el 
període electoral 

La gestió pública municipal 
en període electoral. 
Principals riscos. 

21-nov 52 2 

FVMP 

Estratègies 
d’integritat en 
les 
administracions 
locals 

Dels plans antifrau als 
plans d'integritat. Bústia de 
denúncies i protecció de 
les persones alertadores. 

23-nov 22 3 

Universitat de 
València 

Curs per al 
Servei de 
Formació 
Permanent del 
Professorat de 
la UV 

Prevenció de riscos de 
corrupció en la gestió 
pública. 

2, 9, 23 
febrer, i 2 i 
9 de març 

34 15 

Universitat de 
València 

Curs per al 
Servei de 
Formació 
Permanent del 
Professorat de 
la UV 

Prevenció de riscos de 
corrupció en la gestió 
pública. 

del 25 de 
maig fins a 
22 de juny 

32 15 

UV, UPV, UJI, 
UMH, UA 

Curs 
interuniversitari 

Prevenció de riscos de 
corrupció en la gestió 
pública. 

del 7 de 
juny fins a 

8 de 
novembre 

320 15 

Universitat 
Jaume I 

Jornada sobre 
Responsabilitat 
social i 
compromís ètic 
de les 
Administracions 
Públiques 

Els codis ètics en la 
pràctica. 11-abr 136 3 

INAP 

Prevenció de la 
corrupció en 
l'Administració 
Pública 

Curs complet en línia 
(online)  

del 9 a 29 
de maig 62 15 

IVAP 

Integritat i 
prevenció en la 
contractació 
pública en la 
Comunitat 
Valenciana 

 

18, 20, 25, 
27 octubre 

i 3 
novembre 

26 20 

CCOO Jornada debat 
CCOO 

Sistemes d'alerta i 
prevenció en la lluita contra 
el frau i la corrupció. 

16-jun 57 2 

Ajuntament de 
Cullera 

Curs: Pla de 
sostenibilitat 
turística de 
Cullera: Next 
Generation. La 
contractació 
pública, 
protecció de 
dades i antifrau 

Polítiques públiques de 
prevenció del frau i la 
corrupció. L’Agència 
Valenciana Antifrau. 
Cultura d’integritat pública i 
riscos de frau i corrupció 
en l'administració local.  
El cicle de la lluita contra la 
corrupció. 

27-sep 34 4 

Ajuntament de 
València 

Curs: La 
integritat 
pública: 
prevenció de 
riscos de 
corrupció en la 
gestió pública 

El sistema institucional 
contra la corrupció en 
Espanya: l’AVAF. 
Iniciatives de prevenció del 
frau i la corrupció en la 
gestió pública. 

17 i 19 
d’octubre 35 10 

Ajuntament de 
Sagunt 

Els reptes de la 
implementació 

Prevenció de la corrupció 
en les Administracions 15-nov 15 2 
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Entitat Curs Mòdul formatiu Data Participants Hores 

dels ODS en 
l'administració 
local 

Públiques i la importància 
dels canals de denúncia 
per a la consecució 
d'institucions sòlides. 

Totals de cursos 1320 
participants 

138 
hores 

 

A més dels cursos, s'ha col·laborat amb diferents institucions en jornades, congressos i 
conferències dirigides a personal al servei de les administracions públiques (Taula 25). 

 El 8 de febrer. Presentació en el Rectorat de la Universitat de València, del documental 
Planificació en la gestió pública: Eines del bon govern realitzat en el marc del 
conveni de col·laboració de l’AVAF i la UV. 

 El 6 d'abril. Jornades sobre bon govern corporatiu en el sector públic empresarial, 
organitzat pel Govern de Canàries, participant en el panell d'experiències sobre 
“procediments i bones pràctiques per a identificar i classificar els riscos operatius i 
legals”.  

 El 23 de maig. Conferència de l'Agència Valenciana Antifrau i la protecció de les 
persones que informen sobre infraccions a la UE, organitzat per l'Il·lustre Col·legi 
d'Advocats de València (ICAV).  

 16 de juny. Es va participar en el Congrés de COSITAL de Múrcia amb el tema El paper 
dels Secretaris, Interventors i Tresorers en la gestió dels fons europeus Next 
Generation.  

 L'1 de juliol. Conferència sobre els Administradors de bústies de denúncia de la 
Directiva 2019/1937, organitzat per l'Associació Mediterrània de Perits de les TIC 
(ASPERTIC).  

 El 6 de juliol. Es va participar en una taula redona en el seminari en ocasió de 
l'Avantprojecte de Llei que regula la protecció de les persones que informen sobre 
infraccions normatives i lluita contra la corrupció, organitzada per la Fundació Hay 
Derecho. 

 Del 28 al 30 de setembre. Tres participacions en el VII Congrés Internacional de 
Transparència (CIT), celebrat a Cartagena en l'edició de 2022.  

 10 de novembre. Participació en el X Congrés Nacional d'Auditoria en el Sector Pública, 
amb la conferència sobre Integritat i ètica pública: implantació i control.  

 15 de novembre. Conferència sobre “El procediment d'autorització de la despesa i la 
seua fiscalització. Especial referència al reconeixement extrajudicial de crèdits” en curs 
de Delictes contra l'administració pública. Curs organitzat pel Centre d'Estudis 
Fiscals (CEF). 

 25 de novembre. Webinar sobre “El procediment d'autorització de la despesa i la seua 
fiscalització. Especial referència al reconeixement extrajudicial de crèdits”, organitzat pel 
Centre d'Estudis Fiscals (CEF). 
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 25 de novembre. Participació en el curs sobre el Pla de Recuperació, Transformació i 
Resiliència en les noves polítiques de suport a l'ocupació, organitzat per l'Institut 
Aragonés d'Ús del Govern d'Aragó.  

 28 de novembre. Conferència sobre la falta de planificació, una amenaça a la 
integritat pública, organitzada pel Govern de Canàries. 

 El 2 de desembre. Jornades sobre El Govern Obert en l'escenari de l'Agència 2030, 
organitzat pel Govern de Canàries, participant en la taula redona sobre “Valors ètics per 
a una nova governança”.  

13 de desembre. Dues participacions en el Congrés Nacional d'Innovació i Serveis Públics 
(CNIS) en l'edició de 2022. Amb les participacions sobre “Del compliment escrit de la legalitat 
al desenvolupament d'una cultura de l'ètica pública”, i “L'Agència Valenciana Antifrau: una 
estratègia consolidada per la integritat pública”. 

Taula 25. Participació en Jornades i altres activitats formatives singulars 

Entitat Activitat Intervenció Data Participants Hores 

Universitat de 
València 

Presentació 
documental 

Planificació en la gestió 
pública: Eines de bon 
govern 

8-feb 18 1 

Fundació Hay 
Derecho 

L'Avantprojecte 
de Llei que 
regula la 
protecció de les 
persones que 
informen sobre 
infraccions 
normatives i 
lluita contra la 
corrupció 

Taula redona en Seminari 6-jul 59 3 

COSITAL 
Congrés 
COSITAL 
Múrcia 

El paper dels Secretaris, 
Interventors i Tresorers en 
la gestió dels fons europeus 
Next Generation 

16-jun 60 2 

ICAV 

L'Agència 
Valenciana 
Antifrau i la 
protecció de les 
persones que 
informen sobre 
infraccions a la 
UE 

 23-
maig 99 2 

ASPERTIC 

Administradors 
de bústies de 
denúncia de la 
Directiva 
2019/1937 

 1-jul 61 1 

Centre 
d’Estudis 
Fiscals 

Curs Delictes 
contra 
l'administració 
pública 

El procediment 
d'autorització de la despesa 
i la seua fiscalització. 
Especial referència al 
reconeixement extrajudicial 
de crèdits. 

15-nov 23 3 

Centre 
d’Estudis 
Fiscals 

Webinar 
"divendres 
formatius" 

El procediment 
d'autorització de la despesa 
i la seua fiscalització en 
l'àmbit de la contractació de 
les entitats locals. 

25-nov 100 1 
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Entitat Activitat Intervenció Data Participants Hores 

Institut 
d'Ocupació 
d'Aragó  
Govern d'Aragó 

Pla de 
Recuperació, 
Transformació i 
Resiliència en 
les noves 
polítiques de 
suport a 
l'ocupació 

L'Agència de Prevenció i 
Lluita contra el Frau i la 
Corrupció de la Comunitat 
Valenciana 

25-nov 37 1 

Govern de 
Canàries 

Jornades sobre 
bon govern 
corporatiu en el 
sector públic 
empresarial 

Panell experiències:  
Procediments i bones 
pràctiques per a identificar i 
classificar els riscos 
operatius i legals. 

6-abr 75 1 

Govern de 
Canàries 

Seminari web 
“Bones 
pràctiques en 
DPO” 

La falta de planificació, una 
amenaça a la integritat 
pública 

28-nov 86 2 

Govern de 
Canàries 

El Govern Obert 
en l'escenari 
d'Agenda 2030 

Mesa: Valors ètics per a 
una nova governança 2-des 40 1 

CIT 
Congrés 
Internacional 
de 
Transparència 

 

Taller seminari sobre “La 
regulació de la protecció de 
denunciants – 
Whistleblowers. 

30-set 172 1 

CIT 
Congrés 
Internacional 
de 
Transparència 

 

L'ensenyament de l'ètica 
pública i la prevenció de la 
corrupció en la joventut 
valenciana. Aportacions des 
de l'Agència Valenciana 
Antifrau. 

28-set 20 1 

CIT 
Congrés 
Internacional 
de 
Transparència 

 
Afermant la protecció al 
whistleblower: denúncia 
anònima. 

29-set 18 1 

X Congrés 
Nacional 
d'Auditoria en 
el Sector Públic 

Integritat i ètica 
Pública: 
implantació i 
control 

 10-nov 357 1 

CNIS 
Congrés 
Nacional 
d'Innovació i 
Serveis Públics 

 

Del compliment escrit de la 
legalitat al 
desenvolupament d'una 
cultura de l'ètica pública 

13-des 100 1 

CNIS 
Congrés 
Nacional 
d'Innovació i 
Serveis Públics 

 

L'Agència Valenciana 
Antifrau: una estratègia 
consolidada per la integritat 
pública 

13-des 58 1 

Totals de jornades, congressos i altres activitats  1.394 
participants 

25 
hores 
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5.3.7. Activitats en les universitats i per a la ciutadania 

En aquest àmbit d'actuació de formació cívica i sensibilització col·lectiva del conjunt de la 
població, les activitats s'han orientat cap a la universitat, tant per a incardinar accions 
formatives dins de l'activitat acadèmica reglada de grau i postgrau com en les accions de 
divulgació de coneixement de les universitats en el conjunt de la societat. 

5.3.7.1. Activitats formatives dintre de graus i postgraus universitaris 

Els docufòrum AVAF són una activitat formativa de l'Agència Valenciana Antifrau que està 
orientada a incrementar la cultura social d'ètica cívica, integritat pública i prevenció del frau 
i lluita contra la corrupció, de manera singularitzada entre les generacions més joves que 
estudien en les universitats valencianes.  

L'activitat formativa s'integra dins de les classes pràctiques regulars de les assignatures que 
són impartides pel professorat i que tracten matèries que poden tindre vinculació directa o 
genèrica amb les funcions i els àmbits de la prevenció del frau i de la corrupció, o sobre ètica 
pública i integritat. De moment l'activitat s'ha realitzat, principalment, en les assignatures de 
Dret, Ciències Polítiques, Criminologia, Administració d'Empreses, Economia, Sociologia i 
Periodisme. Han participat 2.150 estudiants de les universitats valencianes en els últims 
quatre anys de manera presencial o en línia, el 37% durant el 2022.  

Amb aquestes activitats es pretén:  

a. Desenvolupar una experiència formativa crítica i autoreflexiva.  
b. Atorgar el major protagonisme possible a l'alumnat en l'acció formativa. 
c. Transmetre a l'alumnat la necessitat del seu paper actiu contra la corrupció.  
d. Crear consciència de l'existència de riscos de diversos tipus de corrupció, i que hi ha 

també instruments i estratègies per a reduir les pràctiques corruptes i el frau a la 
mínima expressió.  

e. Donar a conéixer l'Agència, els seus objectius i funcions.  

Docufòrums en graus universitaris 

Des del 2019 en què es va crear el documental “Corrupció: organisme nociu”, s'han dut a 
terme activitats en diferents graus de les sis universitats de la Comunitat Valenciana.  

Durant el 2022 s'han realitzat 20 docufòrums en les universitats públiques de la Comunitat 
Valenciana: Universitat de València, Universitat Politècnica de València, Universitat Jaume 
I, Universitat d'Alacant, Universitat Miguel Hernández d'Elx, així com a la Universitat 
Cardenal Herrera-CEU i en la Universitat Internacional de València (Taula 26).  

Universitat de València 
 Grau de Dret 
28 de març. De manera presencial. Docufòrum amb l'alumnat de l'assignatura de Dret 
Administratiu II del Grau de Dret. 
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17 de novembre. De manera presencial. Docufòrum amb l'alumnat de l'assignatura de Dret 
Administratiu II del Grau de Dret. En aquesta ocasió l'activitat es va realitzar amb el 
documental “Els conflictes d'interés i la integritat pública”. 

 Grau de Dret i Economia 
10 de març. De manera presencial. Docufòrum amb l'alumnat de l'assignatura d'Organització 
Constitucional de l'Estat del doble Grau de Dret i Economia. 

25 de novembre. De manera presencial. Docufórum amb l'alumnat de l'assignatura de Teoria 
del Dret del doble Grau de Dret i Economia. 

 Grau de Dret i Criminologia 
21 de març. De manera presencial. Docufòrum amb l'alumnat de l'assignatura de Dret 
Constitucional II del doble Grau de Dret i Criminologia.  

4 de maig. De manera presencial. Docufòrum amb l'alumnat de l'assignatura de Dret Penal 
II del doble Grau de Dret i Criminologia.  

 Grau de Criminologia 
8 de novembre. De manera presencial. Docufòrum amb l'alumnat de l'assignatura 
d'Habilitats i destreses del Grau de Criminologia.  

9 de novembre. De manera presencial. Docufòrum amb l'alumnat de l'assignatura 
d'Habilitats i destreses del Grau de Criminologia.  

 Grau de Ciències Polítiques 
4 de maig. De manera presencial. Docufòrum amb l'alumnat de l'assignatura de Dret 
Administratiu II del Grau de Ciències Polítiques.  

 Grau de Sociologia 
17 de maig. De manera presencial. Docufòrum amb l'alumnat de l'assignatura d'Estructura 
Política d'Espanya i de la Comunitat Valenciana del Grau de Sociologia.  

Universitat Politècnica de València 
 Grau de Gestió i Administració Pública 
16 de novembre. De manera presencial. Docufòrum amb l'alumnat de l'assignatura 
d'Informació i documentació administrativa del Grau de Gestió i Administració Pública.  

Universitat Jaume I 
 Grau de Dret 
29 de novembre. De manera presencial. Docufòrum amb els alumnes de l'assignatura 
d'Organització constitucional de l'Estat del Grau de Dret. En aquesta ocasió l'activitat es va 
realitzar amb el documental “Els conflictes d'interés i la integritat pública”. 

 Grau de Dret i ADE 
29 de novembre. De manera presencial. Docufòrum amb els alumnes de l'assignatura 
d'Organització constitucional de l'Estat del doble Grau de Dret i ADE. En aquesta ocasió 
l'activitat es va realitzar amb el documental “Els conflictes d'interés i la integritat pública”. 
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 Grau de Gestió i Administració Pública 
27 d'abril. De manera presencial. Docufòrum amb els alumnes de l'assignatura de Protecció 
dels ciutadans enfront de l'Administració del Grau de Gestió i Administració Pública.  

24 de novembre. De manera presencial. Docufòrum amb els alumnes de l'assignatura 
d'Ordenament constitucional i drets fonamentals del Grau de Gestió i Administració Pública.  

 Grau de Periodisme 
4 de maig. De manera presencial. Docufòrum amb els alumnes de l'assignatura de Dret de 
la comunicació del Grau de Periodisme.  

 Grau de Comunicació audiovisual 
20 de desembre. De manera presencial. Docufòrum amb els alumnes de l'assignatura 
d'Ètica i deontologia professional del Grau de Comunicació Audiovisual.  

Universitat Miguel Hernández de Elx (UMH) 
 Grau de Periodisme 
7 d'octubre. De manera presencial. Docufòrum amb alumnes de l'assignatura d'Ètica i 
Deontologia Professional i Comunicació Política en col·laboració amb el Departament de 
Ciències Socials i Humanes de l'Àrea de Ciència Política i de l'Administració de la Facultat 
de Ciències Socials i Jurídiques.  

Universitat Cardenal Herrera - CEU 
 Grau de Periodisme 
4 d'abril. De manera presencial. Docufòrum amb l'alumnat de l'assignatura de Dret 
administratiu i administracions públiques curs del Grau de Periodisme.  

Universitat Internacional de València - VIU 
 Grau d’Administració de Empreses 
23 de març. Formació en línia. Docufòrum amb l'alumnat de l'assignatura de Gestió fiscal II 
curs del Grau d'Administració d'Empreses. 

Taula 26. Resum de docufòrum en universitats valencianes 

Grau Departament Dia Perfil alumnat Nº  
% 

dones 
%  

homes Valoració 

UNIVERSITAT DE VALÈNCIA 

Dret i Economia Ciències Socials 
i Jurídiques 10/03 

Organització 
Constitucional de 
l'Estat 

42 53% 47% 8,91 

Dret i 
Criminologia 

Ciències Socials 
i Jurídiques 21/03 Dret 

Constitucional II 72 87% 13% 7,85 

Dret Ciències Socials 
i Jurídiques 28/03 Dret Administratiu 

II 44 61% 39% 8,45 

Dret i 
Criminologia 

Ciències Socials 
i Jurídiques 04/05 Dret Penal II 23 61% 39% 9,00 

Ciències 
Polítiques 

Ciències Socials 
i Jurídiques 04/05 Dret Administratiu 

II 10 55% 45% 8,00 

Sociologia Ciències Socials 
i Jurídiques 17/05 

Estructura Política 
d'Espanya i de la 
Comunitat 
Valenciana 

14 78% 22% 7,40 

Criminologia Ciències Socials 
i Jurídiques 08/11 Habilitats i 

destreses 44 57% 43% 8,04 
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Grau Departament Dia Perfil alumnat Nº  
% 

dones 
%  

homes Valoració 

Criminologia Ciències Socials 
i Jurídiques 09/11 Habilitats i 

destreses 45 62% 38% 8,28 

Dret Ciències Socials 
i Jurídiques 17/11 Dret Administratiu 

II 53 60% 40% 8,79 

Dret i Economia Ciències Socials 
i Jurídiques 25/11 Teoria del Dret 45 62% 38% 8,83 

UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA 
Gestió 
d'Administració 
Pública 

 16/11 
Informació i 
documentació 
administrativa 

36 64% 36% 8,62 

UNIVERSITAT JAUME I - CASTELLÓ 
Gestió 
d'Administració 
Pública 

Ciències Socials 
i Jurídiques 27/04 

Informació i 
documentació 
administrativa 

26 76% 24% 8,96 

Periodisme Ciències Socials 
i Jurídiques 04/05 Dret de la 

Comunicació 64 61% 39% 9,72 

Gestió 
d'Administració 
Pública 

Ciències Socials 
i Jurídiques 24/11 

Ordenament 
constitucional i 
drets fonamentals 

29 72% 28% 9,10 

Dret i ADE Ciències Socials 
i Jurídiques 29/11 

Organització 
Constitucional de 
l'Estat 

24 71% 29% 8,20 

Dret Ciències Socials 
i Jurídiques 29/11 

Organització 
Constitucional de 
l'Estat 

55 79% 21% 8,72 

Comunicació 
audiovisual 

Ciències Socials 
i Jurídiques 20/12 

Ètica i 
Deontologia 
Professional 

82 63% 37% 8,51 

UNIVERSITAT MIGUEL HERNÁNDEZ - ELX 

Periodisme Ciències Socials 
i Jurídiques 07/10 

Ètica i 
Deontologia 
Professional i 
Comunicació 
Política 

59 68% 32% 7,70 

UNIVERSITAT CARDENAL HERRERA - CEU 

Periodisme Dret i Ciències 
Polítiques 04/04 

Dret administratiu 
i administracions 
públiques 

22 64% 36% 9,38 

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE VALÈNCIA - VIU 
Administració 
d’Empreses 

 23/03 Gestió fiscal II 7 57% 43% 9,50 

Total de persones assistents a Docufòrum 796  

 

Activitats formatives de l’Agència en postgraus universitaris 

De la mateixa manera, en 2022, l'Agència ha participat en màsters i postgraus universitaris 
(Taula 27). 

 Màster propi en Contractació Pública i Compliance i Certificat Universitari en 
Compliance de la Universitat de València  

Organitzat pels departaments de Dret Administratiu i Dret Penal en ADEIT.  
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A aquesta activitat de formació assisteixen alumnes de grau, llicenciatura, diplomatura, 
funcionaris i empleats públics amb titulació universitària i estudiants, als quals els quede 
almenys un 10% per a obtindre el títol de grau. 

El 31 de març, l’AVAF va participar en el Màster tractant la temàtica de “Funció 
desenvolupada per les agències anticorrupció en la contractació pública”. L'activitat va 
ser en línia. 

 Màster Oficial en Gestió Cultural de la Universitat Politècnica de València. 

El màster ofereix una formació plural capaç de cobrir els diferents sectors socials, 
polítics, institucionals i econòmics que constitueixen el marc on s'inscriu la gestió 
cultural. 

El 28 de novembre, es va celebrar la conferència amb alumnat de l'assignatura de 
Sistemes d'Avaluació i Qualitat i Gestió de Pressupostos del Màster en Gestió Cultural 
que van ser a càrrec de personal de l’AVAF i van tractar sobre les polítiques 
anticorrupció i la prevenció contra la corrupció en la gestió administrativa cultural. 

Taula 27. Participació en màsters 

Entitat Activitat Conferència Data Participants Hores 

ADEIT-UV 

Màster propi de 
Contractació 
Pública i 
Compliance 

Funció desenvolupada 
per les agències 
anticorrupció en la 
contractació pública. 

31-mar 11 3 

Universitat 
Politècnica 
de València 

Màster Gestió 
Cultural 

Les funcions i activitats 
de l’AVAF. 
Les particularitats de la 
gestió administrativa 
cultural. 
Els principals riscos de 
frau i corrupció que es 
poden donar en la gestió 
cultural. 

28-nov 33 2 

Totals 44 participants 5 
hores 

 

5.3.7.2. Conferències en col·laboració amb universitats 

L'Agència Valenciana Antifrau és el referent principal en l'àmbit de la prevenció del frau i la 
corrupció en la Comunitat Valenciana i un model que ha inspirat a altres agències antifrau a 
Espanya, també pel que fa a l'activitat formativa per a la creació d'una cultura organitzativa 
fonamentada en l'ètica i integritat pública (Taula 28).  

Per aquesta raó, en 2022 l’AVAF va ser convidada a participar en jornades, de caràcter 
universitari, amb conferències on es desitja conéixer el paper de les agències antifrau en la 
lluita contra la corrupció. 

 26 de gener, participació en el curs d'especialització de Dret de la Universitat de 
Salamanca (USAL), amb la conferència “El nou marc jurídic de la integritat pública arran 
de la Directiva Whistleblowers i l'Ordre HFP 1030/2021”. 
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 30 de març, participació en la Universitat per a majors de la Universitat Jaume I de 
Castelló, amb la conferència “La lluita contra la corrupció i el paper de l’AVAF”. 

 5 de maig, participació en les jornades Aula Local 2022 organitzades per la Universitat 
Jaume I de Castelló. Amb la conferència “Prevenció i lluita contra el frau i la corrupció 
en les institucions públiques. L'Agència Valenciana Antifrau”. 

 17 de maig, participació en l'I Congrés Internacional sobre governança i lluita contra 
la corrupció, organitzat per la Universitat de Salamanca (USAL). Amb la conferència 
“La lluita contra la corrupció en la contractació pública, l'experiència de l’AVAF”. 

 21 de setembre, conferència a la Universitat de València, organitzada per l'Escola 
Europea de Pensament Luis Vives, per a debatre sobre corrupció amb diferents entitats.  

 6 d'octubre. Participació en les VII Jornades de respostes penals als reptes del bon 
govern, organitzades per la Universitat de València. Conferència sobre la “Naturalesa i 
funcionament de les agències antifrau, el cas de l’AVAF”. 

 25 d'octubre, participació en les Jornades d'Ocupació pública, integritat i transparència, 
organitzades per la Generalitat Valenciana i la Universitat d'Alacant. L'objectiu de la 
jornada era abordar les normes que regulen l'ocupació pública, entre les quals es troba 
la Llei de la funció pública valenciana, les quals recullen que les tasques encomanades 
als servidors públics s'han d'exercir segons els principis d'objectivitat, integritat, 
neutralitat i transparència els quals constitueixen un codi de conducta dins d'un sistema 
d'integritat institucional. En la Jornada van participar responsables de l'Agència amb la 
conferència específica sobre els principals fraus en matèria de l'ocupació pública en 
l'administració pública i com evitar-los. 

Taula 28. Conferències en col·laboració amb universitats 

Entitat Activitat Conferència Data Participants Hores 

Universitat de 
València 

Escola 
Europea de 
Pensament 
Luís Vives 

Taula redona: Parlem de 
corrupció 21-set 200 2 

Universitat de 
València 

VII Jornades 
de respostes 
penals als 
reptes del bon 
govern 

Naturalesa i 
funcionament de les 
agències antifrau, el cas 
de l’AVAF 

06-oct 25 2 

Universitat 
Jaume I 

Universitat per 
majors 

La lluita contra la 
corrupció i el paper de 
l’AVAF: reflexions. 

30-mar 17 2 

Universitat 
Jaume I 

Aula Local 
2022 

Prevenció i lluita contra 
el frau i la corrupció en 
les institucions 
públiques. L'Agència 
Valenciana Antifrau. 

05-
maig 50 2 

Generalitat 
Valenciana i 
Universitat 
d’Alacant  

Jornada 
Ocupació 
pública, 
integritat i 
transparència 

Codi de conducta dins 
d'un sistema d'integritat 
institucional. 

25-oct 20 1 
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Entitat Activitat Conferència Data Participants Hores 

USAL 
Curs 
especialització 
en Dret 

El nou marc jurídic de la 
integritat pública arran 
de la Directiva 
Whistleblowers i l'Ordre 
HFP 1030/2021 

26-gen 48 2 

USAL 

I Congrés 
Internacional 
sobre 
governança i 
lluita contra la 
corrupció 

La lluita contra la 
corrupció en la 
contractació pública, 
l'experiència de l’AVAF 

17-
maig 34 1 

Universitat de 
Múrcia 

Jornada 
Universitat de 
Múrcia 
Seminari 

Riscos d'integritat en la 
gestió de fons NGEU: 
Estratègies i instruments 
per al seu control. 

29-abr 55 2 

Totals conferències  467 
participants 

15 
hores 

 

5.3.7.3. Unisocietat 

Al juny de 2020, l'Agència Valenciana Antifrau i la Universitat de València, van formalitzar 
un conveni específic de col·laboració per a desenvolupar el projecte Activitats formatives per 
al bon govern i la ciutadania en el territori valencià. 

En el marc d'aquest conveni es desenvolupen 3 tipus d'activitats: les conferències per a la 
ciutadania del programa Unisocietat, les Jornades específiques AVAF-UV i la producció 
d'audiovisuals pel Taller d'Audiovisuals de la Universitat (TAU). 

En concret, l'Agència ha participat i promogut les següents activitats del programa 
Unisocietat, desenvolupades en 4 municipis de la província de València (Taula 29). 

Taula 29. Conferències per a la ciutadania en el programa Unisocietat 

Localitat Ponència Data Duració Assistents 

Riba-roja de 
Túria La lluita contra la corrupció. 24-feb 2 17 

Ontinyent 

La transposició de la Directiva 
2019/1937 relativa a la protecció de les 
persones que informen sobre infraccions 
del Dret de la Unió. 

07-abr 2 55 

Quart de 
Poblet Ètica i integritat pública 11-

maig 2 20 

Requena El control públic dels fons europeus Next 
Generation 

26-
maig 2 17 

Totals Unisocietat 8 hores 109 
assistents 
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5.3.7.4. Jornades específiques AVAF-UV 

En el marc del conveni entre la AVAF i la UV s'han realitzat dues jornades específiques 
territorials al llarg del 2022: 

 Jornada “Integritat i ètica pública”, Alzira, 13 de maig. La jornada es va celebrar a 
la Casa de la Cultura d'Alzira, amb la participació de 32 persones de manera 
presencial. 

L'ètica pública, així com la responsabilitat en l'exercici de les funcions públiques, i la 
gestió pública van centrar el debat de la jornada.  

La conferència inaugural va ser a càrrec del catedràtic de filosofia de la Universitat 
Complutense de Madrid, José Luis Villacañas Berlanga.  

Totes les ponències de jornades estan a la disposició de la ciutadania en el canal de 
YouTube de l’AVAF. 

5.3.7.5. Creació de vídeos documentals - Docufòrum 

Documental “Planificació de la gestió pública: Eines del bon govern” 

Dins del marc del conveni de col·laboració amb la Universitat de València, s'ha realitzat un 
documental Planificació de la gestió pública: Eines del bon govern.  Documental de 20 
minuts i 3 píndoles extretes del documental. Materials editats tant en valencià com en 
castellà, disponibles en el canal de YouTube de l'Agència. 

5.3.8. Activitats en centres de secundària i batxillerat 

Els docufòrum AVAF són una activitat formativa de l'Agència Valenciana Antifrau que està 
orientada a incrementar la cultura social d'ètica cívica, integritat pública i prevenció del frau 
i lluita contra la corrupció, de manera singularitzada entre les generacions més joves que 
estudien en els centres de secundària i batxillerat. Aquestes activitats compten amb la 
col·laboració i presència en aula dels professors dels cursos corresponents.  

Docufòrums en instituts de secundària i batxillerat 

Per primer any s'ha treballat el docufòrum Corrupció: organisme nociu en diferents centres 
de secundària i batxillerat (Taula 30). 

Col·legi Nostra Senyora de la Salut - Maristes, Algemesí 
24 de gener, activitat presencial. Docufórum amb l'alumnat de segon de batxillerat.  
31 de gener, activitat presencial. Docufòrum amb l'alumnat de primer de batxillerat. 

IES Parra, Alzira 
4 de maig, activitat presencial. Docufórum amb l'alumnat de primer de batxillerat.  
11 de maig, activitat presencial. Docufòrum amb l'alumnat de quart d'ESO. 

IES Barri el Carme, València 
6 de juny, activitat presencial. Docufórum amb l'alumnat de quart d'ESO. 

https://www.antifraucv.es/la-integridad-y-etica-publica-fue-el-tema-de-la-jornada-uv-avaf-en-la-ciudad-de-alzira/
https://www.youtube.com/channel/UCkDS5OEUZu3iTEWg7gu8XXQ/featured
https://www.youtube.com/channel/UCkDS5OEUZu3iTEWg7gu8XXQ/featured
https://youtu.be/0gs-Bi1BDzs
https://www.youtube.com/channel/UCkDS5OEUZu3iTEWg7gu8XXQ/videos
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Taula 30. Resum de docufòrums en instituts 

Localitat Institut Dia Nº  % dones % homes Valoració 

Algemesí Nostra Sra. De la Salut -Maristes 24/01 31 51% 49% 8,89 
Algemesí Nostra Sra. De la Salut -Maristes 31/01 24 50% 50% 8,74 
Alzira IES Parra 04/05 17 53% 47% 8,37 
Alzira IES Parra 11/05 36 61% 39% 8,83 
València IES Barri el Carme 06/06 46 56% 44% 7,48 

Total de persones assistents a Docufòrum 164  

 

 

5.3.9. Col·laboracions amb diferents institucions 

Més enllà dels convenis ja esmentats, s'han establit col·laboracions amb diferents 
institucions de l'àmbit universitari i administracions públiques per a afavorir mitjançant 
accions formatives un sistema d'integritat pública. En aquest sentit, com hem indicat, al llarg 
de 2022, s'han realitzat activitats formatives amb totes les universitats públiques de la 
Comunitat Valenciana, així com amb la CEU Cardenal Herrera i la Universitat Internacional 
de València (VIU). Al que s'han sumat els centres d'educació secundària.  

Activitats en col·laboració amb l'INAP, l'IVAP, les diputacions provincials de Castelló i 
València, la Federació Valenciana de Municipis i Províncies (FVMP), alguns ajuntaments, 
així com amb agrupacions professionals (COSITAL, ICAV, ASPERTIC), amb el sindicat 
CCOO (Gràfic 41). 

L'Agència també ha sigut present en diferents congressos nacionals:  

 A Cartagena en el VII Congrés Internacional de Transparència amb diferents 
participacions. 

 Participació en línia en el X Congrés Nacional d'Auditoria en el sector públic.  
 A Madrid, amb una conferència i una taula redona en el XII Congrés Nacional d'Innovació 

i Serveis Públics (CNIS).  

Tot això és una manifestació de la voluntat col·laborativa i institucional amb els diferents 
col·lectius. 
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Gràfic 41. Col·laboració institucional en activitats formatives 

 

En aquest sentit, les activitats formatives de 2022 s'han concentrat en les universitats, 
realitzant 44 activitats amb les universitats, 5 amb centres de secundària, 3 amb les 
diputacions provincials, 3 amb la FVMP i 3 amb diferents ajuntaments, 13 amb diferents 
associacions, 1 amb l'INAP, 1 amb l'IVAP, 1 amb la Generalitat Valenciana, i 5 amb altres 
administracions (Taula 31 i gràfic 42). 

Taula 31. Activitats formatives 2017-2022 per entitats col·laboradores 

 

Any INAP IVAP GVA
Administració 

Local
Altres 
AAPP Universitats

Fund. 
Universitat

Instituts 
Secundària
/Batxillerat

Entitats / 
Associacions

2017 0 0 1 0 1 0 0 0 3
2018 0 1 1 0 1 1 2 0 0
2019 0 1 0 0 2 1 0 0 0
2020 0 1 0 0 0 16 0 0 1
2021 2 0 1 3 0 32 1 0 3
2022 1 1 1 9 5 44 0 5 13

3 4 4 12 9 94 3 5 20
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Gràfic 42. Evolució col·laboració institucional 2019-2022 

5.3.10. Reflexió final  

La formació del personal al servei de les administracions públiques, el motor de 
transformació del sector públic.  

L'OCDE (Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic) identifica a la 
integritat pública com la resposta estratègica i sostenible contra la corrupció i és reconeguda, 
la integritat, com un dels deures dels empleats públics, com un dels seus principis d'actuació 
propis del servei públic, d'acord amb l'article 52 del Reial Decret Legislatiu 5/2015, de 30 
d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'Empleat públic 
(TREBEP). 

La formació cívica en integritat es revela essencial en aquests moments i més si cap, per la 
voràgine que està vivint l'administració pública pels Fons Next Generation. L'obligatorietat 
d'aprovació d'un pla de mesures antifrau en tota aquella institució que desitge gestionar la 
recuperació després de la COVID19 amb fons europeus ha posat en valor la necessitat de 
la formació dels empleats públics en matèria d'integritat.  

L'impuls que l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el Sistema 
de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència ha donat a la integritat en 
l'administració pública, ha de ser aprofitat per a generar la consciència que la integritat és 
una de les conductes referent davant els riscos de frau i corrupció. 

L'oportunitat de fomentar la cultura de la prevenció a través de la formació és clau per a la 
identificació dels riscos i poder gestionar-los adequadament per a reduir-los. Perquè el 
primer pas per a evitar els riscos de corrupció en l'administració pública és conéixer-los.  
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La formació cívica en integritat és el repte que aborden actualment les oficines i agències de 
prevenció existents en algunes comunitats autònomes (Catalunya, Comunitat Valenciana, 
Illes Balears, Andalusia i Navarra).  

El “manteniment actualitzat de la seua formació i qualificació” destaca com a deure dels 
empleats públics, reconegut com a principi de conducta en l'article 54 del TREBEP i són 
múltiples les institucions que desitgen aportar, en aquest cas, a la formació cívica i en 
integritat del personal al servei de les administracions públiques.  

Però més enllà de les agències i oficines de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció 
autonòmiques, la iniciativa ha de ser incorporada les escoles i instituts centrats en la 
formació dels empleats públics, com l'IVAP (Institut Valencià d'Administració Pública) i l'INAP 
(Institut Nacional d'Administració Pública) referents a nivell autonòmic i estatal, que 
fomenten la formació en ètica i integritat en col·laboració amb l'Agència Valenciana Antifrau. 
Sengles cursos en línia celebrats en 2022 amb aquestes institucions són prova d'això.  

L'INAP en l'àmbit estatal i l'IVAP com la institució que ha de parar atenció a la formació 
general i especialitzada de tots els funcionaris de l'administració pública de la Comunitat 
Valenciana, són les institucions que tenen la responsabilitat de la prestació del dret individual 
del qual tot empleat públic ha de gaudir, que és la formació, com ve reconegut en l'article 
14.g del TREBEP. 

Amb el reconeixement de la formació com a dret i deure del personal al servei de les 
administracions públiques és necessari que aquestes, en la figura del personal decisor 
(Prefectures de personal, càrrecs electes…) posen en valor la importància de la constant 
actualització, millora i aprofundiment dels coneixements necessaris per a l'acompliment diari 
de la labor de l'empleat públic.  

La inobservança de la formació com a dret dels servidors públics, així com la denegació de 
la formació de manera injustificada es considera una de les represàlies més utilitzades. Així 
es reconeix en la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell de 23 
d'octubre de 2019 relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del 
Dret de la Unió en el seu article 19.d, així com en la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora 
de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra 
la corrupció, en l'article 36.3.f. 

El deure de manteniment actualitzat de la formació i qualificació que han de complir els 
empleats públics ha de ser escrupolosament observat pel fet que un risc identificat en la 
presa de decisions en l'administració pública és per obsolescència legal.  

La formació com a dret i deure de l'empleat públic també es manifesta com a mecanisme de 
prevenció del frau i la corrupció a través del foment de la integritat pública.  

L'increment exponencial dels participants en la formació oferida per l'Agència Valenciana 
Antifrau manifesta la consciència que en l'administració pública està sorgint en relació amb 
la formació en integritat, el primer pas per a l'aprenentatge d'eines que identificaran riscos 
de frau i corrupció. Aquest fet és una contribució a la millora competitiva de l'administració 
pública. Com detalla Xavier Marcet, “Sense aprenentatge no hi ha competitivitat”. 
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Fins al moment, la formació en ètica o codis de conducta ha sigut testimonial i residual, com 
ja es va analitzar en “Els oblidats del TREBEP”. La formació en ètica ha de servir per a 
afermar “el sentit del servei públic i els seus valors, el compromís amb les tasques i funcions 
del poder públic” (Sainz Moreno, 2004).  

L'administració pública ha de convertir-se en un «ecosistema d'aprenentatge» parafrasejant 
a Xavier Marcet, que ha d'orientar els seus esforços a millorar la qualitat en la prestació de 
serveis a la ciutadania i l'empleat públic ha de ser protagonista. 

Una de les principals característiques del personal al servei de les administracions públiques 
ha de ser el desig d'aprenentatge i millora constant, el compartir aqueix aprenentatge amb 
el seu equip, així com traslladar al seu lloc de treball els coneixements adquirits que 
milloraran, sens dubte, la seua manera de procedir diari. 

La motivació del personal al servei de les administracions públiques per participar en la 
formació, incrementar els seus coneixements i plasmar aqueix aprenentatge en la millora de 
l'exercici de les seues funcions diàries no pot desincentivar-se, sinó que el reforç d'aquesta 
motivació és essencial.  

La qualitat en la prestació de serveis públics a la ciutadania és apreciada per la mateixa i 
influeix en la confiança que el ciutadà brinda a la pròpia administració pública que ha de 
guiar-se per la satisfacció dels interessos generals d'aquests (Article 53 TREBEP). 

L'objectivitat, integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat, confidencialitat i dedicació 
al servei públic són alguns dels deures dels empleats públics. Conscients d'això, impulsem 
la formació en integritat pública. La formació és un dret i un deure de l'empleat públic. 

5.4. Servei de Documentació i informes 

5.4.1. Introducció al Servei 

Les comeses principals del Servei de Documentació i Informes es deriven del Reglament de 
l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana. En 
primer lloc establir, planificar i gestionar el sistema d'informació i documentació de l'Agència 
[article 19 apartats f, i m], en segon lloc, establir, planificar i gestionar el Centre de 
Documentació sobre la Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció [article 29], i finalment, 
gestionar l'arxiu amb vocació de facilitar l'accés a la informació generada per l'Agència en 
l'acompliment de les seues funcions i fomentar la transparència en les institucions públiques 
[article 11 i article 19 n]. Amb tot això té com a finalitat primordial contribuir a l'impuls de la 
integritat i l'ètica pública, a la prevenció i erradicació del frau i la corrupció de les institucions 
públiques valencianes, i al foment d'una cultura de bones pràctiques i de rebuig del frau i la 
corrupció per a, en definitiva, evitar que es produïsca una deterioració moral i un 
empobriment econòmic que redunde en perjudici de la ciutadania valenciana. 

En el pla estratègic del Servei de Documentació i Informes 2021-2024, aprovat per resolució 
del director de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana el 15 de febrer de 2021 s'estableix que la missió del Servei és facilitar l'accés a 
recursos d'informació i documentació en l'àmbit de la lluita contra el frau i la corrupció, per a 

https://www.antifraucv.es/va/el-oblidats-del-trebep/
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contribuir en les labors d'investigació, prevenció, formació i divulgació de l'Agència 
Valenciana Antifrau, i col·laborar en els processos de creació i difusió de coneixement que 
són propis a les seues funcions, tot això per a impulsar una societat més ben informada i 
participativa en la qual una cultura de rebuig a la corrupció enfortisca els valors democràtics. 

El pla estratègic es troba a meitat de la seua programació coincidint amb la finalització de 
l'any 2022. A continuació, es destaca el més rellevant del Servei escomés en aquest any. 

5.4.2. Recursos humans 

Amb la resolució del concurs específic en data 4 de novembre de 2022 de la plaça número 
44. Cap de negociat de Suport Documentació, amb un any de retard segons el que es preveu 
en el PE, les dues persones destinades al servei ocupen places en situació definitiva. 

L'especialització dels RH del servei són la peça angular per a desenvolupar amb qualitat i 
rigor les funcions assignades que són heterogènies, dinàmiques i en adaptació constant a 
les necessitats informatives de l'Agència. Els recursos humans i la seua necessària 
especialització es plantegen a través de la formació contínua. Al llarg de 2022 el personal 
del servei ha participat en diversos cursos i assistit a jornades i congressos professionals: 

•  “Pautes i criteris per a valorar documents” organitzat per Associació d'Arxivers de 
Castella i Lleó – ACAL. Febrer 2022. 

• “Jornades de Gestió del Patrimoni Bibliogràfic” organitzades pel Grup de Treball de 
Patrimoni Bibliogràfic de REBIUN i la Universitat de València. Juny 2022. 

• “VI Jornades Valencianes de Documentació” organitzades pel Col·legi Oficial de 
Bibliotecaris i Documentalistes de la Comunitat Valenciana. Octubre 2022. 

• “I Jornada Biblioteques Especialitzades: Invisibles? Imprescindibles” organitzada per la 
Direcció General del Llibre i Foment de la Lectura, a través de la Subdirecció General 
de Coordinació Bibliotecària, i la Comissió Tècnica de Cooperació de Biblioteques 
Especialitzades del Consell de Cooperació Bibliotecària, també compta amb el suport 
de la Federació Espanyola de Societats d'Arxivística, Biblioteconomia, Documentació i 
Museística (FESABID). Novembre 2022. 

5.4.3. Recursos tecnològics 

La prestació de serveis d'informació i documentació i l'accés a recursos informatius tenen 
un component altament tecnològic i gran dependència de les TICs. No és possible en la 
societat del coneixement disposar d'un Sistema d'informació i d'un Arxiu de l’AVAF, i posar 
en marxa un centre de documentació sobre la Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció 
si no es prioritzen convenientment les seues necessitats tecnològiques. 

Les biblioteques i centres de documentació utilitzen per a la seua gestió programaris 
específics destinats a la gestió informatitzada dels recursos d'informació, dels diferents 
perfils dels seus usuaris, dels serveis a prestar i de totes les activitats necessàries per al seu 
funcionament. En data 5 de desembre de 2022 l'Agència ha licitat mitjançant procediment 
obert simplificat a través de la Plataforma de Contractes del Sector Públic una solució de 
programari lliure que esperem permetrà d'una banda la gestió eficient de les col·leccions 
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pròpies, usuaris i serveis i, d'altra banda, la integració i col·laboració amb altres biblioteques 
i centres de documentació compartint recursos i experiències. 

És necessari també continuar traslladant a les eines tecnològiques d'Administració 
Electrònica i Arxiu les provisions de la nostra Política de gestió del document electrònic i els 
dictàmens de la Junta Qualificadora de Documents Administratius relatius a la valoració de 
les sèries documentals. L'adhesió en data 28 de desembre de 2022 a una nova plataforma 
tecnològica de AE suposa des del punt de vista del Servei tant un risc com una oportunitat. 

S'ha aprofitat la “presidència” de torn de la XI Trobada de la Xarxa d'Oficines i Agències 
Antifrau, celebrada els dies 29 i 30 de setembre de 2022 a Cartagena, en el si del VII 
Congrés Internacional de Transparència per a recopilar i compartir tota la documentació 
produïda fins hui per la Xarxa Estatal d'Oficines i Agències Antifrau, fins que siga possible 
abordar un projecte tecnològic col·laboratiu i distribuït de repositori institucional en xarxa 
amb totes les agències. 
Finalment, per a la gestió de les referències bibliogràfiques el Servei proposa alternativament 
la utilització d'una eina de programari lliure i la sistemàtica recomanació d'un recurs en línia 
que permet l'elaboració de referències bibliogràfiques de tota mena de materials seguint 
diversos estàndards internacionals. 

5.4.4. La biblioteca de l’AVAF 

La biblioteca de l’AVAF és una biblioteca especialitzada d'administració (segons la 
classificació de la Federació Internacional d'Associacions de Bibliotecaris i Biblioteques 
(International Federation of Library Associations and Institutions, IFLA) que respon totalment 
a la definició i característiques de les biblioteques especialitzades, molt distintives respecte 
a altres tipus de biblioteques com poden ser les biblioteques públiques, universitàries, i 
escolars. Es tracta d'una biblioteca dependent d'un organisme públic que desenvolupa la 
seua activitat entorn d'una àrea d'especialització concreta; la biblioteca existeix amb la 
finalitat d'atendre les necessitats d'informació dels seus membres i personal i d'aconseguir 
els objectius mateixos de l'organització; el fons documental s'especialitza en un àmbit 
concret de coneixement, és a dir, la col·lecció de documents primaris respon a temàtiques 
concretes i està en contínua actualització; la biblioteca té funcions de conservació, a més de 
tractament i difusió sobre la col·lecció; quant als serveis, tenen gran protagonisme els 
serveis vinculats a la difusió i accés a la informació, especialment la difusió selectiva 
d'informació, és a dir, difusió a mesura segons les necessitats particulars de cada usuari; i, 
finalment, els seus usuaris tenen un nivell formatiu elevat i unes necessitats d'informació 
molt específiques. 

La col·lecció que està reunint l’AVAF és una col·lecció única, no existeixen en tot el territori 
espanyol recursos d'informació especialitzats en la prevenció i lluita contra el frau i la 
corrupció. Encara que és possible localitzar molts dels documents que conté la col·lecció de 
l’AVAF en altres biblioteques de l'administració i en biblioteques universitàries, estem davant 
el projecte de reunió d'una col·lecció única, amb vocació així mateix d'obertura a la 
ciutadania. 

Les biblioteques especialitzades són essencials per a fomentar l'avanç del coneixement en 
qualsevol àrea i cada vegada és més necessària la informació fiable i de qualitat, com a 
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contrapartida a la desinformació tan habitual en les xarxes socials. Però per a això les 
biblioteques han de ser visibles. 

Les col·leccions i altres recursos d'informació 

L’AVAF desenvolupa les seues col·leccions principalment a través del contracte de 
subministrament de llibres i altres materials bibliogràfics licitat a través de la plataforma de 
contractació del sector públic i les seues pròrrogues previstes. També realitza les 
adquisicions puntuals de llibres esgotats i descatalogats que es consideren substancials a 
les funcions a les quals serveix la col·lecció. 

Encara que el mecanisme principal de desenvolupament de la seua col·lecció és l'adquisició 
mitjançant compra, les donacions que es produeixen, en la seua majoria com a resultat de 
la col·laboració institucional, permeten enriquir els fons de la biblioteca juntament amb altres 
tipus d'adquisicions com la compra, subscripció i intercanvi. La biblioteca de l’AVAF ha rebut 
al llarg de l'any 2022 un total de 15 donacions en el marc de la seua Política de donacions 
aprovada, compatible amb la seua normativa i amb el seu Codi Ètic. 

El gràfic següent representa el creixement net i les donacions de la biblioteca de l’AVAF. 

 

Gràfic 43. Taula de creixement de la biblioteca de l’AVAF 

La col·lecció s'ha incrementat en l'últim any un 111% i compta amb 750 volums. 

S'està desenvolupant entorn de temes molt específics que concerneixen a les funcions de 
creació de l'Agència com són l'ètica i integritat pública; la transparència, accés a la informació 
pública, participació ciutadana i bon govern; la prevenció del frau i la corrupció; la 
sensibilització social enfront del frau i la corrupció; l'anàlisi, investigació i estudi de casos de 
corrupció; el whistleblowing i la protecció de denunciants. Atenem per descomptat també a 
temes més generals de caràcter instrumental com el dret i procediment administratiu, 
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l'administració electrònica i transformació digital, el context geogràfic, social, normatiu i 
institucional de l'Agència i el seu àmbit d'actuació, i les relacions institucionals. Finalment, 
també tenen cabuda en la col·lecció obres de temàtica relacionada amb l'ètica, la 
deontologia professional i la responsabilitat social i empresarial. 

El desenvolupament de la col·lecció bibliogràfica de l’AVAF es fa seguint criteris de 
pertinència temàtica, bé perquè el contingut de les obres es fa necessari per al 
desenvolupament de les funcions del personal de l’AVAF que són els usuaris en primera 
instància, bé perquè la temàtica cobreix qualsevol aspecte de la lluita contra el frau i la 
corrupció en sentit ampli i que són d'interés per a la seua posada a disposició a la ciutadania 
en general en un centre de documentació creat a aquest efecte. 

Hem posat en marxa un protocol d'incorporació de documents a la biblioteca que cobreix 
totes les fases des de la recepció de les obres fins a la posada a disposició als usuaris. En 
el cas de les adquisicions per compra es verifica que totes les dades bibliogràfiques 
coincideixen exactament amb l'obra sol·licitada. Després es comprova que no existisquen 
defectes formals que pogueren motivar una devolució en execució de la seua garantia. 

Tot seguit es pasa a avaluar l'obra quant a la qualitat editorial i la qualitat formal. D'una 
banda, quant a la qualitat editorial es té en compte l'autoria, tant dels continguts principals, 
com del pròleg, introducció, diferents capítols, traducció, etc. S'observa el prestigi editorial, 
per al que utilitzem com a mesura objectiva el rànquing SPI (Scholarly Publishers Indicators) 
per a editorials d'humanitats i ciències socials https://spi.csic.es/indicadores/prestigio-
editorial/2022-clasificacion-general. Es té en compte si l'obra s'ha publicat dins d'una 
col·lecció editorial, el seu director, consell editorial, etc. El nombre d'edicions, revisions, 
actualitzacions, traduccions a altres llengües, també són indicadors de qualitat dels llibres i 
són tinguts en compte en el procés de valoració. D'altra banda, quant a les estimacions 
relatives a la qualitat formal, s'aprecia l'enquadernació, la presència i disposició de les dades 
bibliogràfiques completes de l'obra en portada, coberta, llom, encapçalats i peus de pàgina. 
I les aportacions relatives a l'organització de la informació i facilitació de l'accés a la mateixa 
com a taula de contingut, índex analític, bibliografia, taules, gràfics, il·lustracions, mapes, 
esquemes, cronologies, etc. 

Després de la valoració i la decisió de la incorporació definitiva a la col·lecció de l’AVAF es 
procedeix al procés tècnic bibliotecari que inclou el registre, per a totes les obres, incloses 
les donacions i intercanvis; el segellament, i teixellat. 

Finalitzat el procés tècnic si l'obra es tracta d'una desiderata es comunica al peticionari i per 
als llibres que no són desiderates, es comuniquen com a novetat d'adquisició de la biblioteca, 
agrupant-los en un butlletí periòdic sense perjudici d'avisos amb caràcter immediat sobre la 
base de temes d'interés o d'investigacions en curs. 

https://spi.csic.es/indicadores/prestigio-editorial/2022-clasificacion-general
https://spi.csic.es/indicadores/prestigio-editorial/2022-clasificacion-general
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Com en anys anteriors el Servei de Documentació i Informes ha gestionat per a l'Agència 
Valenciana Antifrau, la subscripció institucional a una base de dades bibliogràfica i a una 
base de dades jurídica. En tots dos casos l'Agència s'assegura un doble accés mitjançant 

adreces IP i registre d'usuari amb correu electrònic 
institucional que ha resultat crucial en un context de 
teletreball. L'explotació de totes dues bases de dades 
permet al Servei elaborar i reexpedir periòdicament alertes 
sobre temes d'interés de manera personalitzada al 
personal de l'Agència en funció de les investigacions en 
curs o funcions atribuïdes. Així mateix, des del Servei es 
promouen les activitats formatives relacionades i es presta 
ajuda en l'ús de totes dues bases de dades. 

Espais i mobiliari 

Al llarg de 2022 s'han adquirit dos nous cossos de 
prestatgeries per a acomodar el creixement continu de la 
col·lecció. Veure imatges 26 i 28 

 

Una de les línies estratègiques del Servei de Documentació és contribuir al disseny dels 
espais físics destinats a la biblioteca de l'Agència. El Servei ha manifestat, a iniciativa pròpia, 

necessitats relatives 
a l'emplaçament i 
mobiliari. 

El lloc que alberga 
provisionalment la 
col·lecció està 
concebut com una 
ubicació en lliure 
accés, que permet 
una cerca i 
localització de la 
informació ràpida i 
fàcil, i l'accés a tots 
els documents per 
part de la plantilla de 
l’AVAF, que són els 
seus usuaris 
immediats. No 
obstant això, existeix 

el compromís explicitat en l'article 29 del reglament de l'Agència, de construir un centre de 
documentació de referència especialitzat en la prevenció i lluita contra el frau i la corrupció, 
que es trobe al servei de la ciutadania. Si bé en anys anteriors les necessitats més vitals de 
la biblioteca podien reduir-se a l'adquisició de noves peces de mobiliari per a acomodar la 

Imatge 26. Nova prestatgeria de la 
biblioteca 

Imatge 27. Prestatgeries de la biblioteca 
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col·lecció, ens trobem davant una nova situació en la qual esgotarem en breu l'espai on 
acomodar el mobiliari necessari. 

Els centres de documentació i les 
biblioteques s'han vist directament afectats 
per la transformació cultural i social vinculada 
a les societats del coneixement, en les quals 
l'emmagatzematge i posada a la disposició 
dels documents físics no són ja la primera i 
principal de les activitats de les unitats 
d'informació. La tendència és que els centres 
de documentació i biblioteques siguen 
identificats com el centre més social dins 
d'una institució matriu, proporcionant també 
els llocs de reunió i formació, la qual cosa 
requereix compaginar la necessària 
flexibilitat en el disseny d'espais amb la 
dotació d'una identitat diferenciada. 

 

5.4.5. Serveis de referencia i vigilància de l’entorn 

Al llarg de 2022 el Servei de documentació ha continuat prestant serveis de referència als 
seus usuaris sobre els diversos temes d'investigació de l’AVAF. Són molts, canviants i 
alguns requereixen la màxima discreció. Assenyalem només alguns d'ells: Delictes de 
prevaricació en la intervenció municipal, específicament omissions; impugnació de 
convocatòries d'ocupació pública; causa de nul·litat de ple dret en l'acte administratiu 
constitutiu de delicte o dictat a conseqüència d'aquest; regulació relacionada amb l'ètica en 
la funció pública; inspecció educativa en centres públics, privats i concertats i el seu règim 
sancionador; integritat i ètica pública; riscos de corrupció en la fase d'execució de contractes 
públics: Prevenció, clausulat social, ètic o mediambiental, modificacions, pròrrogues, 
subcontractació, conflictes d'interés, etc.; problemes metodològics del mesurament de 
corrupció; denúncies anònimes en dret comparat; experiències formatives en matèria 
d'integritat i corrupció; cossos nacionals de secretaris municipals i la llei de bases del règim 
local; dilemes ètics en la funció pública; els aspectes jurídics i econòmics relacionats amb el 
canvi de corporació local; costos de corrupció en la contractació pública; i plans especials 
en la comunitat valenciana, amb especial atenció al pla especial de protecció d'un bé 
d'interés cultural. 

Davant una situació d'explosió informativa, les activitats de vigilància permeten a les 
organitzacions anticipar-se als canvis, optimitzar l'ús dels seus recursos, innovar social i 
tecnològicament, difondre els propis assoliments en el seu entorn i desenvolupar una cultura 
de cooperació. 

Per part del Servei vigilem els congressos, reunions, seminaris, jornades, tallers i 
esdeveniments en general relacionats amb la lluita contra el frau i la corrupció a nivell 

Imatge 28. Nova prestatgeria de la biblioteca 
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internacional, la qual cosa ha permés al Servei també la identificació de fonts d'informació 
personals i institucionals. També es vigilen les activitats formatives de les principals 
associacions i col·legis professionals de l'àmbit de la documentació. 

Pel que fa a les activitats de vigilància, el Servei de Documentació ha considerat estratègic 
per a l'Agència Valenciana Antifrau fer un seguiment d'aquestes iniciatives relacionades amb 
la intel·ligència artificial aplicada a la prevenció i lluita contra el frau i la corrupció, i inclou 
entre les seues línies de treball el seguiment de bibliografia, normativa i projectes de R+D+I. 
La intel·ligència artificial, el big data, i altres desenvolupaments tecnològics associats 
multipliquen de manera exponencial la capacitat d'analitzar grans volums d'informació en 
poc temps i de manera recurrent; permeten establir correlacions i inferències que escaparien 
a l'aplicació d'una percepció i lògica humana; i possibiliten la utilització de gran quantitat de 
dades per a anticipar patrons de conducta per a identificar situacions en les quals, de manera 
estadísticament significativa, es donen casos de frau o corrupció. Per tant, tenen un enorme 
potencial per a la prevenció i lluita contra el frau i la corrupció. 

5.4.6. Política de Gestió de Documents Electrònics 

Com en anys anteriors, des del Servei de Documentació es mantenen i actualitzen tots els 
instruments de la Política de Gestió del Document Electrònic, actualment anem per la versió 
6 dels annexos de la mateixa disponibles en el portal de transparència de l’AVAF. Durant 
aquest any s'han produït diverses actualitzacions. 

En primer lloc, ha sigut necessari adaptar les sèries documentals relacionades amb els 
sistemes de racionalització de la contractació a l'efecte de reordenar i diferenciar les 
possibilitats d'adhesió i contractació específica derivada de la mateixa per part de l’AVAF, 
també s'ha creat una nova sèrie per a atendre la funció administrativa consistent en la gestió 
de fons de caixa fixa. En segon lloc, s'ha inclòs una nova sèrie per a procedir a documentar 
les activitats de comunicació i sensibilització que l'Agència duu a terme. Finalment, ha sigut 
necessari adaptar els instruments per a recollir la documentació generada en compliment de 
tots els procediments derivats del nostre Codi ètic. 

La comissió de valoració documental de l'Agència Valenciana Antifrau constituïda l'any 
anterior està formada per la Direcció de l'Agència, la Direcció d'Assumptes Jurídics, la 
Direcció de Prevenció, Formació i Documentació, un representant de la direcció funcional o 
àrea responsable de les sèries documentals a valorar en cada sessió, i la Cap del Servei de 
Documentació i Informes. 

Al llarg d'enguany s’ha iniciat el procediment de valoració documental de les sèries 
documentals del quadre de classificació seguint el criteri macrovaloratiu avalat en Consell 
de Direcció. S'ha començat amb les sèries documentals relacionades amb la funció d'anàlisi 
i investigació. S'ha traslladat l'expedient a la Junta Qualificadora de Documents 
Administratius i en aquests moments ens trobem a l'espera de resolució. 

5.4.7. Visibilització 

D'entre les activitats de visibilització que duu a terme el Servei de documentació destaquem 
la creació en la pàgina web institucional de la pestanya “Recursos” en el menú principal, dins 
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d'aquesta pestanya trobarem informació relacionada amb els fins de l'Agència com una 
recopilació normativa, bases de dades, institucions i xarxes i diferents publicacions de 
l’AVAF entre elles les realitzades pel Servei de Prevenció molt interessants pel seu abast 
general per a les institucions públiques. https://www.antifraucv.es/publicacions-avaf/ 

A més s'ha abordat la iniciativa de creació d'una pàgina institucional dins del portal 
bibliogràfic Dialnet que ens permet afavorir l'accessibilitat als continguts que es produeixen 
i publiquen des de l’AVAF. https://dialnet.unirioja.es/institucion/antifraucv 

La pàgina institucional de l’AVAF en el portal bibliogràfic mostra tota la informació existent 
en Dialnet que està relacionada amb la institució concentrant la informació en un únic lloc: 
El directori dels seus autors, les últimes novetats de les seues publicacions, així com una 
sèrie de dades estadístiques com per exemple el nombre d'autors identificats en Dialnet i la 
seua distribució en les diferents àrees de coneixement. 

 
Imatge 29. Pàgina institucional de l’AVAF en Dialnet 

https://www.antifraucv.es/publicacions-avaf/
https://dialnet.unirioja.es/institucion/antifraucv
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En 2022 han vist la llum diverses publicacions que esmenten l'Agència o en les quals s'ha 
sol·licitat expressament la seua contribució. L'Agència Valenciana Antifrau es va crear per a 
fomentar una cultura social de bones pràctiques i de rebuig del frau i la corrupció a més de 
per a previndre i erradicar el frau i la corrupció de les institucions i impulsar la integritat i 
l'ètica pública. Aquesta cultura social de rebuig a la corrupció va més enllà de la necessària 
persecució de casos concrets i protecció de persones, però és fins i tot més difícil de mesurar 
i avaluar. No obstant això, aquesta al·lusió en publicacions de diferents tipus del treball dut 
a terme per l'Agència pot considerar-se com un bon indicador de la transferència d'aquesta 
cultura de rebuig a la corrupció per part de l'Agència a la societat en general. A continuació, 
es ressenyen breument aquestes obres. 

5.4.7.1. Miguel Beltrán de Felipe i Giuseppe Piperata. (Anti)corrupción en 
la administración. Revista general de derecho penal, 2021, núm. 
36. 

Aquest és un treball comparatiu sobre les diferents agències i oficines anticorrupció a 
Espanya, fonamentalment a partir de les seues lleis de creació. A més de l'Agència 
Valenciana Antifrau s'estudien les oficines municipals de Barcelona i Madrid, les oficines de 
Catalunya, les Illes Balears, Astúries, i la Comunitat Foral de Navarra. De totes elles es 
comparen els seus orígens, la seua configuració institucional, les seues potestats i eines 
d'actuació, i les seues interaccions amb altres òrgans administratius amb comeses similars. 
També es fa una referència comparada a l'Autoritat Nacional Anticorrupció d'Itàlia (ANAC) 
en tant que una de les primeres i que els autors consideren com a possible font d'inspiració 
d'aquests nous òrgans. 
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5.4.7.2. Juan Vega Felgueroso. El giro copernicano a la transparencia y 
la lucha contra el fraude: los grupos parlamentarios. En: Manuel 
Sánchez de Diego Fernández de la Riva y María Salvador Martínez 
(dirs.). Fundamentos de la transparencia aspectos políticos y 
perspectiva internacional. Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales, 2021. 

 

Imatge 30. Coberta del llibre Fundamentos de la transparencia, aspectos políticos y perspectiva 
internacional 

Juan Vega Felgueroso, autor del gir copernicà a la transparència i la lluita contra el frau: els 
grups parlamentaris és lletrat de l'Agència Valenciana Antifrau. 

L'article reflexiona sobre la falta de transparència en les subvencions públiques que reben 
els grups parlamentaris, que es desvien de la seua funció original que és finançar les 
despeses corrents necessàries per a la realització de les seues funcions parlamentàries, i 
que es deriven per al finançament dels partits polítics. 

El treball posa en relleu el que una administració de cristall, veritablement transparent podria 
suposar com a mecanisme de prevenció de la corrupció perquè, com l'autor recorda citant a 
uns altres, corrupció i secret estan estretament vinculats i, en oposició, la transparència 
potencia un sistema de controls i equilibris basats en posar a la disposició dels ciutadans 
més informació de les Administracions Públiques. 

El problema resideix en què els grups parlamentaris reben una subvenció pública destinada 
al treball en seu parlamentària, però no la destinen a la seua fi, sinó que els grups 
parlamentaris, prenent aquestes quantitats, les desvien al partit polític, on són emprades 
seguint els criteris i interessos dels partits. I a més se sostrauen al control del parlament que 
concedeix la subvenció, sense donar cap justificació del destí dels fons. És a dir, que es 
vulnera el principi finalista de la subvenció parlamentària que no és destinada a la funció per 
a la qual existeix, i a més els seus muntants s'empren amb total opacitat. 
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El treball demostra, a partir de les dades disponibles que, com a mitjana, els grups 
parlamentaris destinen aproximadament el 60% de les subvencions que reben per a 
l'activitat parlamentària al partit polític al qual estan vinculats, un desviament de fons anual 
d'uns 50 milions d'euros aproximadament. 

En aquest sistema els grups parlamentaris són un mitjà de finançament dels partits polítics. 

La solució està en mans dels beneficiaris del problema. La dificultat de promoure la 
necessària transparència és evident si es té en compte que l'impuls de les mesures contra 
l'opacitat en el finançament dels grups parlamentaris es troba en mans precisament dels 
grups parlamentaris, que són els que tenen capacitat legislativa per a impulsar la qüestió. 

Com l'autor assenyala, encara que l'important volum dels fons públics aconsellaria una 
normativa rigorosa quant a la justificació del destí de quantitats públiques, el règim de control 
sobre els mateixos és manifestament lax, però totalment alineat amb la legislació existent 
sobre finançament de partits polítics. 

L'assumpte tractat en el treball ha sigut una constant preocupació per a l'Agència de 
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, que havia vingut 
advertint sobre la necessitat que els fons destinats als grups parlamentaris estigueren dotats 
de la màxima transparència. 

Les Corts Valencianes han sigut el primer parlament a abordar aquest problema amb 
l'ACORD 1284/X, de 2 de març, de la Mesa de les Corts Valencianes, de conformitat amb la 
Comissió de Govern Interior, sobre les Normes reguladores de la comptabilitat i control de 
les subvencions assignades als grups parlamentaris de les Corts Valencianes. 

En l'acord es fixa que les subvencions han de ser destinades pels grups parlamentaris a 
finançar les despeses corrents necessàries per a la realització de les seues funcions 
parlamentàries, sense que puguen destinar-se a finançar l'adquisició de béns d'inversió. A 
més, exigeix que s'aporte un conveni subscrit entre el grup parlamentari i el respectiu partit 
polític que recull entre altres informacions de caràcter identificatiu dels fons, les funcions, 
serveis o accions a realitzar pel partit polític, fent constar explícitament la vinculació 
d'aquestes funcions i accions a l'activitat desenvolupada en les Corts Valencianes pel grup 
parlamentari. També, haurà d'incorporar-se una memòria anual elaborada pel grup 
parlamentari compilatòria dels serveis prestats pel partit polític al grup parlamentari. 
Finalment, s'estableix que, en cas de no aportar-se suficient i correctament documentació 
justificativa, prèvia instrucció del corresponent expedient de reintegrament, es llevaran les 
quantitats que procedisquen amb càrrec a subvencions futures. 

El treball conclou que l'acord resulta ser notablement avançat i avantguardista, sent abans 
de res una novetat no vista fins al moment en cap altra assemblea legislativa en el territori 
nacional i avança que, una vegada comprovada la seua validesa podria ser replicada en 
altres parlaments. 
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5.4.7.3. Joan A. Llinares. De los planes antifraude a los planes de 
integridad. European Compliance & News. Enero 2022 | Vol. 12. 
Pp. 27-31. 

L'article de Joan Llinares, director de l'Agència Valenciana Antifrau, en la revista European 
Compliance & News editada per l'Associació Europea d'Advocats i Economistes en 
Compliance té com a punt de partida l'Ordre 1030/2021 per la qual es configura la gestió del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, PRTR. 

L'article posa en relleu que pel que respecta a la lluita contra el frau i la corrupció, l'Ordre 
suposa un reconeixement explícit que les Administracions Públiques espanyoles manquen 
de mecanismes homologables als estàndards mínims exigits per la UE en matèria de lluita 
contra el frau, la corrupció i els conflictes d'interessos. 

L'Ordre es dirigeix exclusivament a la gestió dels fons europeus del PRTR, mentre que la 
resta dels fons, especialment els fons propis l'origen dels quals són els tributs de tots els 
espanyols, queden fora de l'àmbit de l'Ordre i per a ells per tant no interessen plans antifrau 
i es poden continuar gestionant en la manera tradicional. 

Es tracta, per tant, d'una oportunitat perduda. 

L'Ordre ministerial malgrat ser poc ambiciosa i d'haver suscitat sorpresa i controvèrsies, ha 
obligat les administracions a elaborar els seus plans antifrau per als quals l'Agència 
Valenciana Antifrau ha confeccionat, publicat i posat a la disposició de totes les 
Administracions Públiques materials bàsics com ara la “Guia per a elaborar un Pla d'Integritat 
Pública: Full de ruta i Annexos Facilitadors” que s'afigen a treballs anteriors com a 
“Reflexions sobre conflictes d'interés: el seu desconeixement, l'avantsala de la corrupció” o 
la Recomanació general sobre “Planificació com a eina clau per a previndre la corrupció”.  

El treball continua la seua reflexió amb l'obligatorietat de crear mitjans o canals de denúncia 
de possibles irregularitats, la qual cosa enllaça amb la Directiva (UE) 2019/1937 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les 
persones que informen sobre infraccions de Dret de la Unió. 

Durant la redacció de la Memòria 2022, en data 21 de febrer de 2023, s'ha produït la 
publicació en el Butlletí Oficial de l'Estat la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la 
protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la 
corrupció, que entra en vigor als 20 dies de la seua publicació i suposa, finalment, la 
transposició de l'esmentada directiva, excedit el termini previst de dos anys. 

L'article conclou posant en relleu que enfront d'aquesta absència d'estratègia estatal contra 
la corrupció, el parlament autonòmic valencià, emparant-se en els mandats de la Convenció 
de Nacions Unides contra la corrupció i avançant-se fins i tot a la pròpia Directiva, va crear 
l'Agència Valenciana Antifrau i que des de 2018 funciona el canal de denúncies accessible 
per qualsevol persona des de la xarxa garantint a les persones que l'utilitzen la 
confidencialitat i fins i tot, si el prefereixen, l'anonimat. 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/13_220707_Actualizacion_Guia_avaf_plan_de_integridad_publica.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/13_220707_Actualizacion_Guia_avaf_plan_de_integridad_publica.pdf
http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/20201204_Reflexio_general_conflicte_interes_comunicacion.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/201103_Recomendacion_planificacion.pdf
https://www.boe.es/eli/es/l/2023/02/20/2/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2023/02/20/2/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2023/02/20/2/con
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5.4.7.4. Sentència núm. 234/2021, del Jutjat Contenciós Administratiu 
núm. 1 de Pontevedra. Ponent Francisco de Cominges Cáceres. 

Aquesta sentència, en el seu apartat Fonaments de dret assenyala que no existeix normativa 
que de manera específica i detallada regule els assumptes tractats en la sentència, que la 
jurisprudència del Tribunal Suprem sobre aquest tema és escassa i fragmentària i que la 
doctrina especialitzada manté posicions divergents, i per tot això ressalta l'interés de l'anàlisi 
realitzada per l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat 
Valenciana en la recomanació general La via de l'enriquiment injust en el sector públic: ús o 
abús? disponible en la web de l'Agència. I afig que d'ella s'extrauen algunes de les 
consideracions que s'indiquen en el fonament V de la pròpia sentència. 

5.4.7.5. Joaquim Bosch. La patria en la cartera: Pasado y presente de la 
corrupción en España. Ariel, 2022. 

 

Imatge 31. Coberta del llibre La patria en la cartera: Pasado y presente de la corrupción en España 

A data de redacció de la Memòria, el llibre de Joaquim Bosch La pàtria en la cartera: Passat 
i present de la corrupció a Espanya, va ja per la seua quarta edició en un sol any. Ha sigut 
presentat de llarg a llarg del país, i per la seua rellevància en el tema de la prevenció i lluita 
contra la corrupció es va presentar també en l’AVAF en un seminari en línia el 9 març de 
2022. 

El llibre desmenteix la creença —tan interessada per part dels mateixos corruptes— que la 
corrupció és inherent a la cultura espanyola, molt al contrari, l'autor demostra que es tracta 
d'un problema estructural que es resol amb mesures estructurals en favor de la qualitat 
democràtica. 

La tesi principal és que, encara que la corrupció a Espanya ve de molt antic, és en la 
dictadura de Franco quan adquireix dimensions institucionals que continuen fins a 
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l'actualitat. El llibre demostra que l'origen de moltes de les grans fortunes actuals, van nàixer 
del suport a Franco durant la guerra civil espanyola i la corresponent devolució de favors. 

L'obra s'estructura en dues parts, en la primera part el llibre de Joaquim Bosch ha suposat 
un ingent treball de recerca que es veu reflectit en la immensa i exhaustiva documentació 
bibliogràfica i en la revisió i esment de centenars de sentències. L'obra fuig de qualsevol to 
especulatiu i basant-se només en centenars de sentències en ferma, és a dir, en fets provats, 
fa un repàs enciclopèdic de casos de corrupció d'un amplíssim període. Aquest llibre 
constitueix en si mateix una font d'informació inesgotable per a futures investigacions. 

En la segona part l'autor repassa els problemes i proposa solucions. Prefereix la prevenció 
de la corrupció com a actuació prioritària per a no haver de jutjar-la a posteriori, i per a això 
destaca que cal desenvolupar una ètica pública i sistemes d'integritat institucional, impulsar 
la transparència i promoure una cultura de major participació ciutadana. També s'assenyala 
la problemàtica opacitat, falta de democràcia i acumulació de poder en el funcionament 
intern dels partits polítics i molt especialment el seu finançament. L'obra reflexiona així 
mateix sobre el sistema electoral espanyol, que dificulta el càstig a la corrupció. S'aborden 
les diferents formes que adopta la corrupció a través del balafiament de recursos públics, 
l'estesa cultura clientelista i les portes giratòries, entre altres. Finalment, reflexiona sobre la 
necessària separació efectiva de poders enfront de la colonització partidista del sistema 
judicial i la inviolabilitat del rei. 

Mes allà fins i tot de la lluita contra la corrupció, el llibre fa una enorme contribució a la 
memòria democràtica del nostre país a partir de fets provats, que contribueix a fer front a 
corrents d'opinió que ignorant els fets neguen atrocitats comeses en el passat. La dictadura 
va ser un marc polític en el qual entre les elits econòmiques del país s’erigia la corrupció, el 
clientelisme i el favoritisme. En la transició el problema es va afrontar ignorant-lo. Aquest és 
un llibre imprescindible si es vol reflexionar i caminar cap a la justícia social del nostre país. 
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5.4.7.6. Teresa Clemente García. Las Agencias de prevención y lucha 
contra el fraude y la corrupción en la Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas. Un posible modelo: la Agencia Valenciana 
Antifraude (AVAF). En: Leopoldo Abad Alcalá, María Isabel 
Serrano Maíllo, y Alicia González Moro (dirs). La integridad en la 
administración: contratación pública y lucha contra la 
corrupción. Editorial Aranzadi, 2022. 

 

Imatge 32. Coberta del llibre La integridad en la administración: contratación pública y lucha 
contra la corrupción 

El treball el signa Teresa Clemente García, directora d'Assumptes Jurídics de l'Agència 
Valenciana Antifrau. L'objectiu del treball és analitzar, en el context de l'Agenda 2030, la 
necessària creació de les agències antifrau o anticorrupció. 

S'introdueix la qüestió amb la presentació de l’ODS núm. 16 Pau, justícia i institucions 
sòlides, que persegueix promoure societats pacífiques i inclusives per al desenvolupament 
sostenible, facilitar l'accés a la justícia per a tots i crear institucions eficaces, responsables i 
inclusives a tots els nivells. Entre les metes que desenvolupen aquest objectiu es troba la 
reducció dels corrents financers, recuperació i devolució d'actius robats i lluita contra totes 
les formes de delinqüència organitzada; la reducció de la corrupció i el suborn en totes les 
seues formes; la construcció d'institucions eficaces i transparents que rendisquen comptes; 
i l'adopció de decisions inclusives, participatives i representatives que responguen a les 
necessitats. 

L'autora recorda que l'Organització de les Nacions Unides va fundar l'Oficina de Nacions 
Unides contra la Droga i el Delicte (UNODC), l'objectiu del qual és lluitar contra les drogues 
i les múltiples manifestacions del crim organitzat transnacional, la corrupció i la prevenció 
del terrorisme, i que aquesta oficina va ser la que va impulsar la Resolució 58/4 de 
l'Assemblea General de Nacions Unides, que va aprovar la Convenció de les Nacions Unides 
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contra la Corrupció, convenció que va entrar en vigor a Espanya mitjançant instrument de 
ratificació en 2006. 

La citada Convenció de les Nacions Unides obliga, en els seus articles 6 i 36, a que cada 
estat que forma part, de conformitat amb el seu ordenament jurídic, garantisca l'existència 
d'un òrgan o òrgans encarregats de previndre la corrupció. No obstant això, a Espanya no 
existeix a nivell nacional una institució similar, encara que existeixen algunes agències i 
oficines territorials com és el cas de l'Agència Valenciana Antifrau. 

El treball continua amb una reflexió sobre el desajustament existent referent al concepte de 
corrupció, que s'utilitza i es reconegut en àmbits socials, periodístics i culturals, però no 
presenta una definició en els textos legals del nostre ordenament jurídic. Això permet 
l'absolució o l'arxiu penal de moltes causes i a més dona aparença de legalitat a fets i 
conductes que no sols no són exemplars ni dignes de la funció política o pública que 
s'exerceix, sinó que a més generen danys a l'erari públic. 

La postura de l’AVAF és que la inexistència de responsabilitat penal no eximeix, en absolut, 
de responsabilitat en l'àmbit disciplinari i de la necessitat d'aplicar amb contundència el Dret 
administratiu i de funció pública davant tals fets que mereixen un notable retret. En aqueixa 
línia es va aprovar la Resolució núm. 424 de 5 d'octubre de 2020. Aquesta Resolució 
determina a l'efecte de l'aplicació de la Llei 11/2016 i del seu Reglament, l'àmbit d'actuació 
material de l’AVAF, l'abast dels conceptes de corrupció, frau, irregularitats administratives, i 
conductes i activitats reprotxables. 

Finalment, el treball també fa una reflexió sobre la necessitat de transposició de la Directiva 
(EU) 2019/1937, que, finalment, durant la redacció de la Memòria ha sigut transposada en 
la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen 
sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, i publicada al Butlletí Oficial de 
l'Estat el 21 de febrer de 2023. 

5.4.7.7. Irene Bravo Rey i Víctor Almonacid Lamelas. Planes de 
integridad, canales de denuncias y otras medidas antifraude: 
obligaciones de los Ayuntamientos. Lefevre, 2022. 

Els autors del treball Irene Bravo Rey i Víctor Almonacid Lamelas són, respectivament, cap 
del servei de Prevenció i director de Prevenció, Formació i Documentació de l'Agència 
Valenciana Antifrau. 

El treball se centra en les obligacions dels Ajuntaments en relació amb el marc legal i ètic 
per a la gestió dels fons europeus per a la recuperació. 

Atés que la missió de servei públic de qualsevol entitat pública és perseguir els interessos 
generals de la ciutadania en el seu concret àmbit competencial, la implementació d'un pla 
d'integritat pública que compile els diferents marcs d'integritat legalment exigibles resulta la 
manera més eficient de protegir aquesta missió de servei públic. 

L'Ordre HFP/1030/2021 suposa, per primera vegada a Espanya, incorporar les exigències 
europees per a ser perceptor de fons procedents del seu pressupost. L'Ordre pretén protegir 

http://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/03/05_RES_ambito_actuacion-material_avaf-FDO.pdf
https://www.boe.es/eli/es/l/2023/02/20/2/con
https://www.boe.es/eli/es/l/2023/02/20/2/con
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els interessos financers de la Unió Europea obligant a les entitats del sector públic decisòries 
i executores que participen a disposar d'un “Pla de mesures antifrau”. 

D'altra banda, la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que 
informen sobre infraccions del Dret de la Unió estableix l'obligació que les entitats jurídiques 
dels sectors privat i públic disposen de canals i procediments de denúncia interna i de 
seguiment d'aquestes. 

El treball sintetitza les obligacions que es desprenen de totes dues normes per a les entitats 
locals i remet a diferents documents i recomanacions que poden ser d'ajuda als qui elaboren 
aquests plans. 

Així mateix, explica el funcionament de la bústia de l’AVAF que és l'autoritat competent per 
a la gestió dels canals externs de denúncies de totes les persones jurídiques del sector 
públic, en l'àmbit de la Comunitat Valenciana. 

5.4.8. A manera de conclusió 

Des de la creació del Servei de documentació en 2020 en l’AVAF, s'estan posant en marxa 
els recursos i activitats pròpies d'un centre de documentació especialitzat sobre la prevenció 
i lluita contra el frau i la corrupció. Destaquem els més bàsics i transversals: l'adquisició i 
posada a la disposició de recursos d'informació bàsics com són llibres i altres materials 
bibliogràfics, anuaris i bases de dades jurídiques i multidisciplinàries; la formació d'usuaris; 
la prestació de servei de referència, cerques temàtiques i localització i obtenció de 
documents; la difusió selectiva d'informació sobre la base d'alertes bibliogràfiques sectorials 
i generals; l'elaboració i difusió del butlletí de novetats bibliogràfiques de la col·lecció de 
l’AVAF; i la difusió de les publicacions corporatives de l'Agència. 

A més, amb l'objectiu posat a construir un centre de documentació de referència, que forme 
part de la xarxa de biblioteques especialitzades i centres de documentació de la Comunitat 
Valenciana, i que es trobe al servei de la ciutadania, la biblioteca de l'Agència està 
reconeguda en el Directori i en el Mapa de Biblioteques Especialitzades promogut per la 
Comissió Tècnica de Cooperació de Biblioteques Especialitzades del Consell de Cooperació 
Bibliotecària, i compta amb pàgina institucional en Dialnet Plus. 

No obstant això, per a continuar progressant és més important posar l'accent en aquells 
aspectes que requereixen especial atenció perquè es puguen remoure els obstacles que 
puguen dificultar la consecució dels objectius marcats. Especialment aquells que impliquen 
la mobilització de recursos fora del nostre abast. 

Sempre tenint a la vista la posada en marxa del Centre de documentació sobre la Prevenció 
i Lluita contra el Frau i la Corrupció (article 29 del Reglament de l’AVAF), considerem que 
és important assenyalar les condicions necessàries. D'una banda, és imprescindible tindre 
presents les necessitats especials a nivell de tecnologies de la informació d'una 
biblioteca/centre de documentació. D'altra banda, un problema apressant al qual s'enfronta 
el servei són les necessitats especials quant a espai i mobiliari per a les col·leccions 
documentals de l’AVAF. Finalment, la posada a la disposició de la ciutadania de recursos 
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d'informació de l’AVAF requeriria dimensionar adequadament en termes de recursos 
humans el servei. 

L'objectiu final, per al qual s'han de donar prèviament les condicions necessàries per a posar 
a disposició el centre de documentació, ha de ser integrar formalment (per resolució de la 
Conselleria competent) el centre de documentació en la Xarxa de Biblioteques 
Especialitzades i Centres de Documentació de la Comunitat Valenciana. Això permetrà la 
cooperació bibliotecària amb altres unitats d'informació del nostre entorn institucional, 
geogràfic i temàtic. 

De moment el servei ha començat les tasques d'inserció dins de la comunitat de biblioteques 
especialitzades de l'estat mitjançant la seua inscripció en el Directori i en el Mapa de 
biblioteques especialitzades promogut per la Comissió Tècnica de Cooperació de 
Biblioteques Especialitzades del Consell de Cooperació Bibliotecària i la participació en la I 
Jornada de Biblioteques Especialitzades. 

El paper de les biblioteques és essencial per a una ciutadania ben informada i un govern 
transparent. L'accés proporcionat per les biblioteques als serveis d'informació contribueix al 
bon govern, incrementant el coneixement dels ciutadans i millorant les seues discussions i 
debats. 

La corrupció propícia un ambient d'interessos on sol el corrupte té èxit i prospera, quasi 
sempre, quan existeixen condicions d'encobriment i ignorància general. Per contra, 
ciutadans ben informats tenen la capacitat d'exercir els seus drets democràtics i exercir un 
paper actiu en la societat ajudant a protegir els valors democràtics i els drets civils. Aquesta 
funció fonamental, que serveix de principi i fonament en el qual es recolza la resta, està 
directament relacionada amb el principi del Lliure Accés a la Informació i la Llibertat 
d'Expressió, establit en l'Article 19 de la Declaració Universal dels Drets Humans de l'ONU, 
1948. 

En el nostre àmbit autonòmic, la Llei 4/2011, de 23 de març, de biblioteques de la Comunitat 
Valenciana regula el sistema bibliotecari valencià. Exposa en el seu preàmbul que és el seu 
objectiu garantir l'accés públic a la informació, posant els recursos bibliotecaris a l'abast de 
tots en condicions d'igualtat, amb el convenciment que les biblioteques garanteixen, en 
condicions d'igualtat d'oportunitats, l'accés de tots els ciutadans al pensament i a la cultura. 
La llei reconeix que l'hàbit de la lectura és un pilar bàsic de la formació, desenvolupament i 
educació de l'individu perquè, en situació d'igualtat d'oportunitats, els ciutadans des de la 
seua llibertat puguen cultivar-se, desenvolupar els seus interessos culturals, augmentar 
progressivament els seus coneixements i millorar les seues capacitats personals i socials. 

Les biblioteques i serveis d'informació en general existeixen per a impulsar societats 
alfabetitzades, informades i participatives. A les biblioteques resideix la convicció que la 
prestació de serveis d'informació ajuda a garantir aquest accés, sense oblidar que la llibertat 
d'accés a la informació i la llibertat d'expressió són principis considerats fonamentals. En 
aquest sentit el futur Centre de documentació sobre la Prevenció i Lluita contra el Frau i la 
Corrupció (article 29 del Reglament de l’AVAF) és un pilar bàsic en la funció de creació d'una 
cultura social de rebuig de la corrupció. 
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6. 
Administració, 
organització i 
recursos 
 
6.1. Introducció 
La Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, dedica les Seccions 2 i 3 del Capítol 
V a la determinació del règim jurídic aplicable al personal al servei de l'Agència. Aquestes 
previsions han sigut objecte de desenvolupament a través del Reglament de funcionament i 
règim interior de l'Agència (DOGV núm. 8582 de 02.07.2019), en el seus Títols IX i X. 

La Agència, des de la seua creació, ha desenvolupat la seua estructura organitzativa i 
econòmica en aplicació del marc normatiu assenyalat, adaptant els seus recursos humans i 
econòmics, a fi de possibilitar el compliment dels seus fins i l'activitat per les seues unitats 
administratives. 

Les funcions de l’Àrea d'Administració, Recursos Humans i Gestió Econòmica, d'acord amb 
el article 23 del Reglament de funcionament i règim interior de l'Agència, són les següents: 

a) Dirigir, coordinar i supervisar el funcionament i l’organització de les unitats 
dependents. 

b) Executar les tasques d’administració i gestió dels recursos humans i materials, dels 
serveis generals, dels béns i de la contractació administrativa de l’Agència. 
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c) Preparar, tramitar i fer seguiment dels processos de provisió de llocs de treball. 
d) Elaborar, preparar i gestionar la nòmina del personal de l’Agència. 
e) Elaborar la proposta d’avantprojecte de pressupost de l’Agència i, si escau, les 

seues modificacions. 
f) Dirigir la gestió econòmica i comptable de l’Agència tramitant els corresponents 

documents administratius. 
g) Preparar la liquidació pressupostària i formular els comptes anuals. 
h) Gestionar la tresoreria i administrar els pagaments i els ingressos. 
i) Realitzar la programació, la tramitació, el seguiment i el control de les diferents 

fases d’execució de la contractació de l’Agència. 
j) Dirigir i coordinar els serveis, les instal·lacions i l’ús de locals de l’Agència, que 

porten l’inventari de béns i drets patrimonials de l’Agència. 
k) Informar sobre els assumptes relatius a l’àrea i elaborar propostes en relació amb 

els assumptes que ho requerisquen. 
l) Tramitar les publicacions als diaris oficials corresponents. 
m) Altres que li assigne el director o directora de l’Agència. 

6.2. Estructura organitzativa de l’AVAF 

6.2.1. Organigrama de l’AVAF 

 
Il·lustració 11. Organigrama de L’AVAF 

https://www.antifraucv.es/va/organigrama-2/
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6.2.2. Relació de Llocs de Treball de l’AVAF 

La Relació de Llocs de Treball, RLT d'ara en avant, aprovada per Resolució del director de 
l'Agència, de 19 d'agost de 2019, (DOGV núm. 8624, de 30.8.2019), que va ser modificada 
per les Resolucions del director núm. 93/2020, de 8 d'abril (DOGV núm. 8789, de 15.4.2020), 
núm. 610/2020, d'11 de desembre i núm. 630/2020, de 16 de desembre (DOGV núm. 8985, 
de 29.12.2020), així com la posterior RLT, aprovada mitjançant Resolució del director núm. 
336/2022, de 26 d'abril (DOGV núm. 9329, de 02.05.2022) i el pressupost de l'Agència, 
aprovat mitjançant la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per 
a l'exercici 2022 (DOGV núm. 9247, de 31.12.2021), constitueixen l'eina i suport econòmic 
que permeten el funcionament, l'organització, racionalització i ordenació del seu personal 
funcionari, per mitjà dels quals l'Agència desembolica la seua acció amb vista al compliment 
dels seus fins. 

La esmentades RLT de l'Agència poden ser objecte de consulta en el portal de transparència 
de l'Agència, en l'apartat ‘Informació institucional i d'organització’, i en els següents enllaços 
directes a les publicacions en els diaris i butlletins oficials: 

- Actualització RLT publicada en DOGV núm. 8985 de 29.12.2020. 
- Actualització RLT publicada en BOCV núm. 133 de 30-12-2020. 
- Aprovació RLT publicada en DOGV núm. 9329 de 02.05.2022. 
- Aprovació RLT publicada en BOCV núm. 247 de 06-05-2022. 

 
Gràfic 44. Llocs de treball de l’AVAF a 31 de desembre 2022, amb desagregació per unitat 

administrativa 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2020/12/2020_12_29_-DOGV8985.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2021/01/20_12_30_BOCV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/04/20220502_publicacion-DOGV.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/05/220506_BOCV.pdf
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6.3. Gestió de Recursos Humans 

6.3.1. Procediments de provisió de llocs de treball 

La Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, estableix que els llocs de treball de 
l'Agència es proveïsquen d'acord amb les normes de la Llei de funció pública valenciana. 

Durant l'exercici 2022, s'han resolt expedients relatius a procediments per a la provisió de 3 
llocs de treball amb caràcter provisional, a través del sistema de comissió de serveis, 3 llocs 
amb caràcter definitiu, a través del sistema de lliure designació i 22 llocs amb caràcter 
definitiu, a través del sistema de concurs específic. 

El desenvolupament dels procediments de provisió pot ser objecte de consulta en el portal 
de transparència de l'Agència, en l'apartat ‘Convocatòries per a la provisió de llocs de treball’ 
d’ Informació institucional i d'organització. 

A continuació es mostra, gràficament i en termes percentuals, l'ocupació dels llocs de treball 
de l’AVAF per gènere, a 31 de desembre de 2022. 

 

Gràfic 45. Ocupació de llocs de treball per gènere a 31 de desembre de 2022 

6.3.2. Actuacions en relació amb les condicions de treball 
del personal de l’AVAF 

En l'àmbit de representació sindical, el passat 15 de desembre s'han dut a terme eleccions 
de persones delegades de personal en l'Agència, en compliment del que es disposa pel 
Reial Decret Legislatiu 2/2015, de 23 d'octubre, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de 

https://www.antifraucv.es/va/informacio-institucional-i-dorganitzacio/
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l'Estatut dels Treballadors (Títol II, articles 61 a 76), el Reial Decret 1844/1994, de 9 de 
setembre, pel qual s'aprova el Reglament d'eleccions a òrgans de representació dels 
treballadors en l'empresa i la Llei 4/2021, de 16 d'abril, de la Generalitat, de la Funció Pública 
Valenciana (disposició addicional dissetena). 

En un altre ordre de coses i pel que respecta a la prevenció de riscos laborals, mitjançant 
Resolució del director de l'Agència de Prevenció i Lluita Contra el Frau i la Corrupció de la 
Comunitat Valenciana, de data 11 de novembre de 2022, s'aprova l'aplicació provisional del 
Protocol de prevenció i actuació davant l'assetjament laboral en l'administració de la 
Generalitat a aquesta Agència, amb determinades especialitats d'aplicació concreta a 
aquest organisme. 

D'igual manera, el passat 14 de novembre ha tingut lloc una jornada destinada a traslladar, 
a tot el personal de l'Agència, el resultat de l'informe derivat de l'enquesta d'avaluació de 
riscos psicosocials efectuada, a l'efecte de conéixer la incidència i el nivell de risc de les 
persones treballadores d'aquesta entitat i escometre, en el seu cas, les actuacions 
necessàries per a la seua minimització. 

Així mateix, en matèria de prevenció de riscos laborals i amb la finalitat de continuar amb la 
implantació del Pla d'emergència i evacuació de l'Agència, el passat 19 de desembre s'ha 
dut a terme un simulacre d'evacuació de la seu, prèvia jornada formativa de tot el personal 
que ha participat en el desenvolupament d'aquesta actuació. 

El mes de desembre de 2022 s'han iniciat les actuacions preparatòries per a la contractació 
d'entitat especialitzada per a la realització del diagnòstic, avaluació i realització del Pla 
d'Igualtat del personal de l'Agència. 

6.4. Gestió econòmica i contractació 

6.4.1. Pressupost de l’AVAF del exercici 2022 

El projecte de pressupost de l'Agència, elaborat per l'Àrea d'Administració, Recursos 
Humans i Gestió Econòmica, s’aprova per les Resolucions núm. 717, de 15 d'octubre, i 729, 
de 19 d'octubre de 2021, del director de l'Agència (BOCV núm. 2020, de 28.01.2022). 

El pressupost de l'Agència s’aprova per la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos 
de la Generalitat per a l'exercici 2022 (DOGV núm. 9247, de 31.12.2021), com a partida 
independent en els pressupostos de les Corts Valencianes, d'acord amb el que s'estableix 
en l'article 30, apartats 1 i 2, de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat. 
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El pressupost de despeses de l'Agència, a nivell de capítols de la classificació econòmica, 
presenta el següent detall: 

Taula 32. Pressupost de despeses de l’exercici 2022 

PRESSUPOST DESPESES 2022 
 CAP. I 4.099.481,10 
 CAP. II 891.379,28 
 CAP. IV 31.000,00 
 CAP. VI 151.418,00 

TOTAL 5.173.278,38 
 
I el pressupost d'ingressos de l'Agència, a nivell de capítols de la classificació econòmica, 
que recull el finançament previst procedent de transferències de la Generalitat Valenciana, 
presenta el següent detall: 

Taula 33. Pressupost d'ingressos de l'exercici 2022 

PRESSUPOST INGRESSOS 2022 
 CAP. IV 5.021.860,38 
 CAP. VII 151.418,00 

TOTAL 5.173.278,38 
 
El pressupost de l'Agència pot ser consultat en el portal de transparència de l'Agència, en 
l'apartat ‘Pressupostos’ de Gestió econòmica i financera. 

6.4.2. Modificacions pressupostàries de l'exercici 2022 

En l'exercici 2022 s’aproven dues modificacions pressupostàries quantitatives, que 
incrementen el pressupost en 1.396.034,06 euros, de conformitat amb el següent detall: 

 Modificació pressupostària número 1, d'incorporació de romanents de crèdit de 
pressupostos anteriors als mateixos capítols pressupostaris en què estiguen 
consignats en l'exercici pressupostari 2021, finançada amb romanent de Tresoreria 
de l'exercici de 2021, aprovada per la Resolució núm. 283, de 7 d'abril de 2022, del 
director de l'Agència (BOCV núm. 261, de 28.06.2022), de conformitat amb la 
disposició addicional primera, apartat primer, de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, 
de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2022 (DOGV núm. 9247, 
de 31.12.2022), de conformitat amb el següent detall: 

Taula 34. Modificació pressupostària núm. 1 – Incorporació romanents de crèdit 
Increment de l'estat de despeses 

Capítol DESCRIPCIÓ EUROS 
I Despeses de personal  1.305,00 
II Compra de béns corrents i despeses de funcionament 75.339,09 
VI Inversions reals 18.855,39 

TOTAL 95.499,48 
 

Increment de l'estat d'ingressos 
Concepte Pressupostari DESCRIPCIÓ EUROS 

87000 Romanent de Tresoreria per a despeses 
generales 95.499,48 

TOTAL 95.499,48 

https://www.antifraucv.es/va/gestio-economica-i-financera/


MEMÒRIA DE ACTIVITAT DE LA AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAU DE 
2022 

 
 

 
 

 
393 

 

 Modificació número 2, de crèdit extraordinari, finançat amb romanent de Tresoreria 
del 2021, aprovada per la Resolució núm. 626, de 14 de juliol de 2022, del director 
de l'Agència (BOCV núm. 272, de 07.09.2022), per a donar compliment a la 
disposició addicional primera, apartat tercer, de la Llei 8/2021, de 30 de desembre, 
de pressupostos de la Generalitat Valenciana per a l'exercici 2022 (DOGV núm. 9247, 
de 31.12.2022), i reintegrar a la Generalitat la totalitat dels romanents de Tresoreria, 
excepte aquells que queden vinculats a la incorporació dels romanents de crèdit de 
pressupostos anteriors als mateixos capítols pressupostaris en què estiguen 
consignats l'exercici pressupostari 2021, conformement al següent detall: 

Taula 35. Modificació pressupostària núm. 2 – Crèdit extraordinari 
Increment de l'estat de despeses 

Partida 
Pressupostària Descripció EUROS 

00136 11100 43001 Transferències corrents. A l'Administració General de la 
Generalitat Valenciana 1.300.534,58 

 
Increment de l'estat d'ingressos 

Concepte 
Pressupostari Descripció EUROS 

87001 Romanent de Tresoreria per a altres modificacions 
pressupostàries 1.300.534,58 

 

En l'exercici 2022 també s'aprova la modificació de l'article núm. 10 de les bases d'execució 
del pressupost, relatiu a les dietes i indemnitzacions per raó del servei, prèvia negociació 
sindical de conformitat, mitjançant Resolució núm. 570, de 29 de juny de 2022, del director 
de l'Agència (BOCV núm. 265, de 13.07.2022). 

6.4.3. Estat de la liquidació del pressupost de l'exercici 2022 

La Memòria Anual de l'Agència, d'acord amb l’article 30.7 de la Llei 11/2016, de 28 de 
novembre, de la Generalitat, ha de contindre l'estat de la liquidació del pressupost. 

L'estat de la liquidació del pressupost de l'exercici 2022 s'aprova per la Resolució núm. 175, 
de 23 de febrer de 2023, del director de l'Agència, sense perjudici de qualsevol modificació 
que puga operar sobre aquesta liquidació a conseqüència de l'elaboració dels comptes 
anuals o auditories posteriors segons la normativa vigent. 

L'estat de liquidació del pressupost, de conformitat amb la Tercera part de l'Orde 
EHA/1037/2010, de 13 d'abril, per la qual s'aprova el Pla General de Comptabilitat Pública 
(BOE núm. 102, de 28.04.2010), relativa als comptes anuals, comprén, amb la deguda 
separació, la liquidació del pressupost de despeses i del pressupost d'ingressos de l'entitat, 
així com el resultat pressupostari. 

 

https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/07/220713-Publicacion-BOCV-modificacion-bases-ejecucion-presupuesto.pdf
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La liquidació del pressupost de despeses presenta el següent detall: 

 

La liquidació del pressupost d'ingressos presenta el següent detall: 

 

 

L'evolució trimestral dels estats d'execució dels pressupostos de despeses i d'ingressos en 
l'exercici pot ser consultada en el portal de transparència de l'Agència, en l'apartat 
‘Pressupostos’ de Gestió econòmica i financera. 

I el resultat pressupostari presenta el següent detall: 

Taula 38. Resultat pressupostari de l'exercici 2022 

CONCEPTES DRETS RECONEGUTS 
NETS 

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES NETES AJUSTOS RESULTAT 

PRESSUPOSTARI 

a) Operacions corrents 5.081.238,19 4.456.316,25   624.921,94 

b) Operacions de capital  151.420,00 38.071,51   113.348,49 

1.Total operacions no 
financeres (a+b) 5.232.658,19 4.494.387,76   738.270,43 

c) Actius financers         

d) Passius financers         

2. Total operacions financeres 
(c+d)         

I. RESULTAT 
PRESSUPOSTARI DE 
L'EXERCICI (I=1+2) 

5.232.658,19 4.494.387,76   738.270,43 

AJUSTOS 

  
3. Crèdits gastats finançats amb romanent de Tresoreria per a despeses generals 1.396.034,06 
4. Desviacions de finançament negatives de l'exercici   
5. Desviacions de finançament positives de l'exercici   
II. TOTAL AJUSTOS (II=3+4-5) 1.396.034,06 

RESULTAT PRESSUPOSTARI AJUSTAT (I+II) 2.134.304,49 

Taula 36. Liquidació del pressupost de despeses de l'exercici 2022 

Taula 37. Liquidació del pressupost d'ingressos de l'exercici 2022 

https://www.antifraucv.es/va/gestio-economica-i-financera/
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La comparativa del grau d'execució del pressupost de despeses i d'ingressos dels exercicis 2022 i 2021 presenta el següent detall. 

L'evolució trimestral de la comparativa del grau d'execució dels pressupostos de despeses i d'ingressos en l'exercici pot ser consultada en el portal de 
transparència de l'Agència, en l'apartat ‘Pressupostos’ de Gestió econòmica i financera. 

Taula 39. Comparativa de l'estat d'execució dels pressupostos de despeses i d'ingressos dels exercicis 2022 i 2021 

Pressupost de despeses 

 

Pressupost d'ingressos 

 

CRÈDITS 
INICIALS

MODIFICACIONS 
DE CRÈDIT

CRÈDITS 
DEFINITIUS

(1)

DESPESES 
COMPROMESES 

(2)

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES
(3)

PAGAMENTS 
REALITZATS

(4)

CRÈDITS 
DEFINITIUS

(5)

DESPESES 
COMPROMESES

(6)

OBLIGACIONS 
RECONEGUDES 

NETES
(7)

PAGAMENTS 
REALITZATS

(8)
2/1 3/1 4/3 6/5 7/5 8/7 1/5 3/7 4/8

1. DESPESES DE 
PERSONAL 4.099.481,10 1.305,00 4.100.786,10 3.003.959,35 2.767.167,42 2.765.278,42 3.505.480,00 2.822.867,98 1.917.336,91 1.913.175,41 73,25% 67,48% 99,93% 80,53% 54,70% 99,78% 16,98% 44,32% 44,54%

2. DESPESES DE 
BÉNS CORRENTS I 

SERVEIS
891.379,28 75.339,09 966.718,37 491.528,32 388.614,25 381.569,29 704.970,00 382.095,49 226.568,29 206.386,99 50,85% 40,20% 98,19% 54,20% 32,14% 91,09% 37,13% 71,52% 84,88%

4. 
TRANSFERÈNCIES 

CORRENTS
31.000,00 1.300.534,58 1.331.534,58 1.300.534,58 1.300.534,58 1.300.534,58 14.000,00 0,00 0,00 0,00 97,67% 97,67% 100,00% 0,00% 0,00% 9410,96%

6. INVERSIONS 
REALS 151.418,00 18.855,39 170.273,39 44.144,88 38.071,51 27.707,04 199.890,00 16.797,61 16.072,13 16.072,13 25,93% 22,36% 72,78% 8,40% 8,04% 100,00% -14,82% 136,88% 72,39%

Suma total 5.173.278,38 1.396.034,06 6.569.312,44 4.840.167,13 4.494.387,76 4.475.089,33 4.424.340,00 3.221.761,08 2.159.977,33 2.135.634,53 73,68% 68,41% 99,57% 72,82% 48,82% 98,87% 48,48% 108,08% 109,54%

CAPÍTOL

2022 2021 % DE REALITZACIÓ TAXES DE VARIACIÓ
2022-20212022 2021

PREVISIONS 
INICIALS

MODIFICACIONS 
DE CRÈDIT

PREVISIONS 
TOTALS

(1)

DRETS 
RECONEGUTS 

NETS
(2)

DEVOLUCIONS 
D'INGRESSOS 

PAGADES
(3)

RECAPTACIÓ 
LÍQUIDA

(4)

PREVISIONS 
TOTALS

(5)

DRETS 
RECONEGUTS 

NETS
(6)

DEVOLUCIONS 
D'INGRESSOS 

PAGADES
(7)

RECAPTACIÓ 
LÍQUIDA

(8)
2/1 4/2 6/5 8/6 1/5 2/6 4/8

3. TAXES, PREUS 
PÚBLICS I ALTRES 

INGRESSOS
0,00 0,00 0,00 6.798,19 0,00 5.250,57 0,00 0,00 0,00 0,00 77,23%

4. 
TRANSFERÈNCIES 

CORRENTS
5.021.860,38 0,00 5.021.860,38 5.074.440,00 0,00 5.021.860,00 4.224.450,00 2.816.300,00 0,00 704.075,00 101,05% 98,96% 66,67% 25,00% 18,88% 80,00% 613,00%

7. 
TRANSFERÈNCIES 

DE CAPITAL
151.418,00 0,00 151.418,00 151.420,00 0,00 100.946,68 199.890,00 133.260,00 0,00 99.945,00 100,00% 66,67% 66,67% 75,00% -24,25% 14,00% 1,00%

8. ACTIUS 
FINANCERS 0,00 1.396.034,06 1.396.034,06 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Suma total 5.173.278,38 1.396.034,06 6.569.312,44 5.232.658,19 0,00 5.128.057,25 4.424.340,00 2.949.560,00 0,00 804.020,00 79,65% 98,00% 66,67% 48,48% 77,00% 538,00%

CAPÍTOL

2022 2021
% DE REALITZACIÓ TAXES DE VARIACIÓ

2022-20212022 2021
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6.4.4. Estat del romanent de Tresoreria de l'exercici 2022 

L'Agència, de conformitat amb la disposició addicional primera, apartats núm. 1 i 3, de la Llei 
9/2022, de 30 de desembre, de pressupostos de la Generalitat per a l'exercici 2023 (DOGV 
núm. 9502, de 31.12.2022): 

 Pot incorporar els romanents de pressupostos anteriors als mateixos capítols 
pressupostaris en què estiguen consignats el 2022. 

 Ha de reintegrar a la Generalitat la totalitat dels romanents de Tresoreria, amb 
anterioritat al 30 de març de 2023, excepte aquells que queden vinculats per la 
incorporació dels romanents de pressupostos anteriors als mateixos capítols 
pressupostaris en què estiguen consignats el 2022. 

A tal fi, de la Resolució núm. 175, de 23 de febrer de 2023, del director de l'Agència que 
aprova la liquidació del pressupost de 2022, resulta el romanent de Tresoreria de l'exercici 
2022, que presenta el següent detall. 

Taula 40. Estat del romanent de Tresoreria de l'exercici 2022 

COMPONENTS IMPORTS 2022 IMPORTS 2021 
1. Fons líquids   2.288.935,95   1.610.728,12 

2. Drets pendents de cobrament   104.600,94     
+ del Pressupost corrent 104.600,94       

+ de Pressupostos tancats         
+ d'Operacions no pressupostàries         

3. Obligacions pendents de pagament         
+ del Pressupost corrent         

+ de Pressupostos tancats   259.232,40   214.694,06 

+ d'Operacions no pressupostàries 19.298,43   17.539,53   
4. Partides pendents d'aplicació         

- cobraments realitzats pendents d'aplicació definitiva 239.933,97   197.154,53   
+ pagaments realitzats pendents d'aplicació definitiva         

I. Romanent de Tresorería total (1 + 2 - 3 + 4) 2.134.304,49   1.396.034,06 
II. Excés de finançament afectat       

III. Saldos de dubtós cobrament       

IV. Romanent de Tresoreria no afectat (I - II - III) 2.134.304,49   1.396.034,06 

 

6.4.5. Fons líquids de l’AVAF en l'exercici 2022 

Els fons líquids de l'Agència, depositats en un compte corrent de titularitat d'aquesta, s'han 
incrementat 678.207,83 euros, passant d'1.610.728,12 euros a 2.288.935,95 euros. 

Els moviments del compte corrent de titularitat de l'Agència poden ser consultats en el portal 
de transparència de l'Agència, en l'apartat ‘Comptes oberts’ de Gestió econòmica i financera. 

El règim de disposició de fons en els comptes de titularitat de l'Agència, de conformitat amb 
l'article 79.2 del Reglament de l'Agència, relatiu al Règim de pagaments i d'ingressos, 
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requerirà almenys dues signatures, la signatura de la persona titular de la direcció, juntament 
amb l'administrador o administradora, o la persona que ocupe la prefectura d'unitat de Gestió 
Econòmica. 

6.4.6. Període mitjà de pagament a proveïdors 

El període mitjà de pagament a proveïdors de l'Agència, determinat conforme a la 
metodologia prevista en el Real Decret 1040/2017, de 22 de desembre (BOE núm. 311, de 
23.12.17), complix les exigències establides i presenta el següent detall: 

Taula 41. Període mitjà de pagament a proveïdors exercicis 2021 i 2022 

PERÍODE MITJÀ DE PAGAMENT A PROVEÏDORS 

Exercici Trimestre Ràtio d'operacions 
pagades 

Ràtio d'operacions 
pendents de 
pagament 

Import 
d'operacions 

pagades 

Import 
d'operacions 
pendents de 
pagament 

Període mitjà 
de pagament 

trimestral 

2022 4T 20,10 4,22 150.833,04 15.420,43 18,63 
2022 3T 16,52 15,00 70.138,56 5.000,00 16,42 
2022 2T 28,26 0,00 121.552,32 491,38 28,15 
2022 1T 19,85 43,70 71.995,25 34.189,91 27,53 
2021 4T 22,73 5,38 139.148,65 7.252,04 21,87 
2021 3T 19,46 41,06 68.247,69 14.530,20 23,25 
2021 2T 25,20 30,69 107.057,27 13.791,10 25,83 
2021 1T 23,31 86,72 107.218,94 1.484,47 24,18 

 

L'evolució del període mitjà de pagament a proveïdors, des del quart trimestre de l'any 2017 
fins a 2022, pot ser consultat en el portal de transparència de l'Agència, en l'apartat 
‘Pressupostos’ de Gestió econòmica i financera. 

6.4.7. Provisions de fons de caixa fixa 

La Resolució núm. 794, de 7 d'octubre de 2022, del director de l’AVAF crea la provisió de 
fons de caixa fixa de la Unitat de Gestió Econòmica per a 2022, amb una quantia global per 
a l'exercici per import de 4.500,00 euros i una quantia de la provisió inicial per import de 
1.500,00 euros, per a atendre les despeses corresponents als subconceptes del pressupost 
de despeses que s'indiquen en la taula que figura a continuació: 

Taula 42. Subconceptes del pressupost de despeses de la provisió de fons de caixa fixa de la Unitat 
de Gestió Econòmica 

SUBCONCEPTES DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE LA PROVISIÓ DE FONS DE CAIXA FIXA 

136 11100 22001 Material d’oficina. Ordinari no inventariable 
136 11100 22002 Material d’oficina. Premsa, revistes, llibres i publicacions 
136 11100 22003 Material d’oficina. Material informàtic no inventariable 
136 11100 22199 Subministraments. Altres el subministraments 
136 11100 22202 Comunicacions. Postals i telegràfiques 
136 11100 22399 Transportes. Altres 
136 11100 22601 Despeses diverses. Atencions protocol·làries i representatives 
136 11100 22602 Publicitat i propaganda 
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SUBCONCEPTES DEL PRESSUPOST DE DESPESES DE LA PROVISIÓ DE FONS DE CAIXA FIXA 

136 11100 22606 Despeses diverses. Reunions, conferències, celebració d'actes 
136 11100 22699 Despeses diverses. Altres despeses diverses 
136 11100 23101 Locomoció. D’alts càrrecs 
136 11100 23102 Locomoció. Del personal 

 

Les resolucions del director de l'Agència relatives a la constitució de la provisió de fons de 
caixa fixa de la Unitat de Gestió Econòmica per a 2022 i a l'aprovació dels comptes 
justificatius confeccionats poden ser consultades en el portal de transparència de l'Agència, 
en l'apartat ‘Caixa fixa’ de Gestió econòmica i financera. 

L'import total dels pagaments realitzats en l'exercici amb càrrec a la provisió de fons de caixa 
fixa, de conformitat amb els comptes justificatius aprovats, és de 160,52 euros. 

6.5. Contractació de l’AVAF 
La disposició addicional única de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, 
estableix que la contractació de l’AVAF ha d'ajustar-se a la legislació sobre contractes del 
sector públic. 

Conforme al que es disposa en l'article 80.2 del Reglament de funcionament i règim interior, 
la persona titular de la Direcció de l’AVAF és l'òrgan de contractació d'aquesta. De 
conformitat amb la previsió d’aquest precepte, la contractació de l'Agència s'articula sobre 
la contractació centralitzada, formalitzant els corresponents contractes derivats, i la 
contractació pròpia. 

Pel que respecta a la contractació centralitzada, durant l'exercici 2022 s'han realitzat les 
següents adhesions a la Central de Compres de la Generalitat: 

• Acord marc 1/22CC Serveis postals i paqueteria: adhesió específica mitjançant 
acord de 4 de febrer de 2022. 

• Sistema Dinàmic d'Adquisició 1/21CC Subministrament mobiliari: adhesió específica 
mitjançant acord de 8 de febrer de 2022. 

• Sistema Dinàmic d'Adquisició 2/21CC Subministrament d'equips i material informàtic, 
llicències i paquets de programari i sistemes d'informació: adhesió específica 
mitjançant acord de 28 de febrer de 2022. 

• Sistema Dinàmic d'Adquisició 1/22CC Subministrament paper d'impressió: adhesió 
específica mitjançant acord de 19 de juliol de 2022. 

• Acord marc 2/22CC Serveis de neteja d'edificis: adhesió específica mitjançant acord 
de 27 de juliol de 2022.  

• Acord marc 3/22CC Subministrament d'energia elèctrica: adhesió específica 
mitjançant acord de 3 d'octubre de 2022. 

• Sistema Dinàmic d'Adquisició 3/21CC Serveis de tecnologies de la informació i 
telecomunicacions: adhesió específica mitjançant acord d'1 de desembre de 2 022. 
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En les següents taules i gràfiques s'exposa resumidament l'activitat contractual de l'Agència 
durant l'any 2022. 

La relació completa de les contractacions pot obtindre's en la pàgina web de l’AVAF, a través 
del seu portal de transparència, en l'apartat Contractació. 

Taula 43. Resum de l'activitat contractual de l’AVAF per tipus de contracte 

Tipus de contracte Procediment d'adjudicació Núm. Contractes Import adjudicació 
(sense IVA) 

Privats 
Menor 1 34,31  
Obert 1 600.000,00 

Subtotal contractes privats 2 600.034,31 

Serveis 

Menor 38 88.666,12 
Obert 3 47.900,00 
Obert/Modificacions 0 0,00 
Basat en Acord marc/SDA 0 0,00 

Subtotal contractes de serveis 41 136.566,12 

Subministraments 

Menor 15 19.734,73 
Obert 0 0,00 
Obert/Modificacions 0 0,00 
Basat en Acord marc/SDA 3 51.923,60 

Subtotal contractes subministrament 18 71.658,33 

Mixtos: 
servei-subministre 

Menor 0 0,00 
Obert 2 59.510,00 
Obert/Modificacions 0 0,00 
Basat en Acord marc/SDA 0 0,00 
Subtotal contractes mixtos: serv-subm 2 59.510,00 

TOTAL 63 867.768,76 € 
 

Taula 44. Resum de l'activitat contractual de l’AVAF per procediment d'adjudicació 

PERCENTATGE DE VOLUM PRESSUPOSTARI DE CONTRACTES A TRAVÉS DELS PROCEDIMENTS D'ADJUDICACIÓ 

PROCEDIMENTS Núm. DE 
CONTRACTES 

PRESSUPOST 
LICITACIÓ sense 

IVA 

IMPORT 
D'ADJUDICACIÓ 

sense IVA 

PERCENTATGE SOBRE 

PRESSUPOST DE 
LICITACIÓ 

IMPORT 
D'ADJUDICACIÓ  

MENOR 54 108.435,16 108.435,16 11,79 % 12,50 %  

OBERT 6 747.567,21 707.410,00 81,29 % 81,52 %  

OBERT/MODIFICACIONS 0 0,00 0,00 0,00 % 0,00 %  

BASAT EN ACORD MARC/SDA 3 63.611,32 51.923,60 6,92 % 5,98 %  

TOTAL 63 919.613,69 867.768,76 100,00 % 100,00 %  

 
En relació amb els contractes menors, és necessari ressaltar que més de la meitat d'ells, 
concretament el 62,96%, no supera la quantia de 1.000 euros (IVA inclòs), i tan sols quatre 
arriben als 10.000 euros (IVA inclòs), per la qual cosa la seua importància econòmica és molt 
limitada. En tot cas, s'ha garantit la màxima concurrència competitiva, s'han realitzat les 
declaracions responsables sobre inexistència de conflicte d'interés i s'han seguit els tràmits 
previstos en la Llei. 
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7. 
Recomanacions i 
reflexions 
 
Una de les funcions pròpies d'aquesta Agència és l'assessorament i la formulació de 
propostes i recomanacions, en matèria de prevenció i lluita contra la corrupció i d'integritat i 
ètica pública, dirigides a les Corts Valencianes, al Consell de la Generalitat i al conjunt de 
les administracions públiques i entitats que es troben en el seu àmbit d'actuació. Després 
del treball realitzat durant l'any passat 2022, es recullen a continuació algunes de les 
conclusions i recomanacions que volem exposar 

7.1. De les recomanacions a les obligacions positives 
en matèria d'integritat pública 

Una de les recomanacions finals de la Memòria d'activitat de l’AVAF de l'exercici 2021 va 
ser la del necessari canvi de paradigma en la cultura de la gestió pública, orientant-la cap a 
la integritat institucional. Doncs bé, en aquesta ocasió, hem d'advertir que l'adopció de marcs 
d'integritat com a defensa de l'interés general en les entitats i institucions valencianes ha 
passat a ser preceptiu, concretant-se ex lege sengles obligacions que cal complir. En efecte, 
l'exercici 2022 ha sigut testimoni de la positivització de l'enfocament d'integritat. 

Arrere van quedar les exigències conjunturals que, en l'àmbit preventiu i d'integritat, 
requerien puntualment incorporar algun document a un determinat expedient (una declaració 
d'absència de conflicte d'interés, una altra de béns i activitats, etc). Fins i tot les necessitats 
derivades d'exigències de la Unió Europea que tota entitat decisora o executora de fons 



MEMÒRIA DE ACTIVITAT DE LA AGENCIA VALENCIANA ANTIFRAU DE 
2022 

 
 

 
 

 
401 

 

europeus Next Generation vinculats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (BOE 
núm. 103 , de 30 d'abril  de 2021), per a rebre aquests fons, comptara amb el seu propi pla 
de mesures antifrau que permetera protegir tal pressupost financer de la UE del frau, la 
corrupció i els conflictes d'interés, van ser incorporades a l'ordenament jurídic espanyol per 
l'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el sistema de gestió del 
citat Pla. Aquesta incorporació al dret intern constitueix un abans i un després en l'àmbit 
preventiu, perquè mai s'havia procedit igual en relació als fons europeus de caràcter 
estructural. No obstant això, positivitza exigències de manera conjuntural (es lliguen al 
Mecanisme de Recuperació i Resiliència) que queden circumscrites a protegir els fons 
procedents de la Unió Europea d'unes irregularitats molt delimitades, generalment penals1, 
quedant desprotegits altres tipus de fons públics (com ara els de les entitats perceptores) 
enfront de qualsevol tipus d'irregularitat contrària a l'interés general, això és, a la integritat 
pública. D'ací ve que des de l’AVAF recomanàrem en sengles materials preventius integrar 
el Pla de Mesures Antifrau en el Pla d'Integritat de cada entitat, incloent en l'autoavaluació 
de riscos aquells que pogueren tindre impacte en la seua respectiva activitat pública podent 
derivar en irregularitats de qualsevol índole (també administratives, laborals, mercantils, 
fugides d'informació, etc) i proposant controls atenuants i mecanismes de contenció. 

No obstant això, les nostres recomanacions han passat a ser advertiments d'obligacions 
legals a complir i s'han convertit en una necessitat atemporal durant el 2022, amb l'entrada 
en vigor de la Llei 1/2022, de 13 d'abril, de la Generalitat, de Transparència i Bon Govern de 
la Comunitat Valenciana (DOGV núm. 9323, de 22.04.2022) que, en el seu Títol III, 
positivitza, de manera indefinida, la necessitat que tota Administració i entitat del sector 
públic valencià, elabore i aprove els principals marcs d'integritat pública comptant, entre 
altres òrgans, amb l'assessorament de l’AVAF en l'àmbit de la prevenció del frau, la corrupció 
i el foment de la integritat i ètica públiques. La norma autonòmica obliga a: aprovar un codi 
ètic tant per a alts càrrecs com per al personal empleat públic amb un contingut mínim que 
estableix; comptar amb mecanismes de difusió, informació, formació, sensibilització; establir 
vies per a formular i resoldre dilemes ètics i per al seguiment i resposta a comunicacions, 
alertes o queixes en relació amb el compliment dels codis. Així mateix, s'estableix 
l'obligatorietat que el sistema d'integritat valencià tinga en compte en el seu disseny tant la 
identificació dels riscos per a la integritat pública de major rellevància com els plans per a la 
prevenció. A aquest efecte, i d'una manera similar a altres països veïns com Itàlia2 “es 
fomentarà l'elaboració i aprovació de plans de prevenció de riscos per a la integritat a partir 
de l'autodiagnòstic i identificació dels riscos de major rellevància en l'organització”. 

Tals obligacions tenen una extraordinària importància interna, perquè requereixen la seua 
immediata incorporació en el dia a dia de la gestió pública de cada organització però també 
s'estenen a contractistes, persones i entitats beneficiàries d'ajudes i subvencions i la resta 
de les entitats i persones amb les quals es relacione l'entitat pública de què es tracte (per 
exemple, els principis, valors i mecanismes per a la seua efectivitat previstos en els codis 

 
1 Resultan aplicables les definicions de frau, corrupció i conflicte d'interés contingudes en la Directiva (UE) 2017/1371, 
sobre la lluita contra el frau que afecta els interessos financers de la Unió i en el Reglament 2018/1046 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 18 de juliol de 2018, sobre les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unió 
(Reglament Financer de la UE). 
2 Llei núm. 190, de 6 novembre de 2012, de mesures per a la prevenció i la lluita contra la corrupció i la il·legalitat en 
l'administració pública (Gazzetta ufficiale (G.U, Diari Oficial italià) núm. 265 de 13 de novembre de 2012) 
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MEMÒRIA D’ACTIVITAT DE L’AGÈNCIA VALENCIANA ANTIFRAU 
2022 
 

 

 

 
402 

 

ètics o els mecanismes de prevenció i control dels conflictes d'interessos, entre altres). A 
aquest efecte, s'inclouran en els plecs de clàusules contractuals i en les bases de 
convocatòria de subvencions o d'ajudes. 

La Llei autonòmica citada materialitza una de les iniciatives autonòmiques de la Comunitat 
Valenciana en el marc de l'IV Pla de Govern Obert (2020-2024) del Ministeri de Política 
Territorial i Funció Pública 3 , orientat a la construcció d'un sistema d'Integritat pública, 
enfortint valors ètics i mecanismes per a afermar la integritat de les institucions públiques i 
reforçar la confiança de la ciutadania, completant així la sòlida arquitectura legal ja existent 
orientada a la integritat institucional sobre diverses matèries (creació i regulació de l'Agència 
Valenciana de Prevenció i Lluita contra el frau i la corrupció, lobbies, conflictes d'interés, 
transparència, bon govern, sistemes preventius d'alerta primerenca, etc), avançant en 
aqueixa senda.  

Per part seua, la Directiva (UE) 2019/1937 relativa a la protecció de les persones que 
informen sobre infraccions del Dret de la Unió4, el termini de transposició de la qual va 
finalitzar el passat 17 de desembre, entrant en joc el seu efecte directe vertical, establia 
sengles obligacions que les entitats jurídiques dels sectors privat i públic implementaren 
canals i procediments de denúncia interna i de seguiment d'aquestes i mecanismes de 
protecció a les persones alertadores. Per Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la 
protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la 
corrupció5, aquesta Directiva s'ha incorporat a l'ordenament intern espanyol tancant el cercle 
d'obligacions que, en matèria d'integritat, s'imposen ex lege a totes les persones i entitats 
incloses en l'àmbit subjectiu d'aquesta AVAF. La finalitat de la norma és la de protegir enfront 
de represàlies a les persones que en un context laboral o professional detecten infraccions 
penals o administratives greus o molt greus i les comuniquen mitjançant els mecanismes 
regulats en aquesta. Però ho és també l'enfortiment de la cultura de la informació, de les 
infraestructures d'integritat de les organitzacions i el foment de la cultura de la informació o 
comunicació com a mecanisme per a previndre i detectar amenaces a l'interés públic. D'ací 
ve que s'amplie l'àmbit d'aplicació de la Directiva a les infraccions de l'ordenament nacional, 
però limitat a les penals i a les administratives greus o molt greus per a permetre que tant 
els canals interns d'informació com els externs puguen concentrar la seua activitat 
investigadora en les vulneracions que es considera que afecten amb major impacte al 
conjunt de la societat. Aquests canals resulten un dels principals mecanismes de detecció 
de pràctiques contràries a la integritat, possibilitant tant l'elaboració de banderes vermelles 
(red flags) de cada entitat i la idoneïtat de l'autoavaluació de riscos de frau, corrupció i 
conflictes d'interés, com l'adopció de les mesures necessàries per a minimitzar que tals 
riscos siguen contingents i el reforç dels controls atenuants i interns. 

La Llei 2/2023 citada se suma a la vigent legislació estatal orientada cap a la integritat 
pública, desenvolupant en diferents normes els principis constitucionals de bona 
administració. Alguns exemples d'això són: l'ampliació d'aquests principis en la Llei 40/2015, 
d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic; la regulació dels deures de les persones 
ocupades públiques del text refós Estatut Bàsic de l'Empleat públic aprovat per Reial decret 

 
3 IV Pla de Govern Obert 2020-2024 
4 Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 d'octubre de 2019,relativa a la protecció de les 
persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió. 
5 Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de 
lluita contra la corrupció (BOE núm.44, de 21 de febrer de 2023) 

https://transparencia.gob.es/transparencia/transparencia_Home/index/Gobierno-abierto/planes-accion
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj
http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1937/oj
https://www.boe.es/eli/es/l/2023/02/20/2
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legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre (a desenvolupar en codis ètics); la normativa de 
transparència i bon govern; la d'incompatibilitats; les obligacions que la vigent Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament 
jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE 
de 26 de febrer de 2014 imposa als òrgans de contractació en matèria de conflictes d'interés; 
les noves obligacions en matèria de planificació i direcció per objectius; la normativa de 
control i auditoria, etc. 

En resum, enfront de l'enfocament més integral del títol III de la llei autonòmica de 
transparència i bon govern, el desenvolupament de la normativa estatal en la matèria 
presenta una apreciable fragmentació, o fins i tot desordre en paraules de Jiménez Asensio, 
de les diferents exigències entronitzades en relació amb els instruments que conformen els 
sistemes d'integritat pública, patint encara considerables llacunes. 

Aquestes tendències a nivell autonòmic i nacional, que s'han anat conformant durant la 
legislatura que acaba enguany, tant en tots dos casos com també per a l'administració local, 
poden no obstant això consolidar-se o corregir-se l'any electoral que entra en funció de la 
direcció que es prenga en els pròxims mesos. En el cas de la normativa estatal, la previsió 
continguda en la disposició addicional cinquena de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, que recull 
l'obligació de comptar en el termini màxim de 18 mesos amb una Estratègia contra la 
corrupció aprovada en col·laboració amb les Comunitats Autònomes, obri una valuosa 
oportunitat per a reorientar l'aprovat parcialment cap a un enfocament holístic de la 
positivització de les obligacions d'integritat. 

Per part seua, en l'àmbit autonòmic, els descrits avanços desenvolupats amb l'aprovació de 
la Llei 1/2022, de 13 d'abril, dependran de l'efectiva implantació de l'allí recollit en totes les 
entitats del seu àmbit subjectiu, amb el suport i col·laboració entre elles i, singularment, 
l'assessorament i intervenció d'aquesta Agència. 

Del present apartat es conclou l'obligatorietat i conveniència que les entitats valencianes 
practiquen la cultura de la integritat pública, posant en marxa el procés per a activar la seua 
implementació en el si de cada entitat pública, perquè els marcs d'integritat apropiats 
contribuiran a minimitzar els riscos i irregularitats (tant penals com administratius i d'altres 
ordres) que, derivats de pràctiques contràries a l'interés general, amenacen tot tipus de fons 
públics, mitjançant la prevenció i detecció del frau, la corrupció o els conflictes d'interés, 
entre altres, permetent reaccionar amb plans de millora que minimitzen els riscos 
contingents en cada organització i el compliment dels principis de bona administració que 
proclama l'article 103 CE i desenvolupa, entre altres, l'article 3 de la Llei 40/2015, d'1 
d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic. 

7.2. La prevenció de fugides d'informació pública: un 
pas més cap a la integritat institucional 

La informació és el recurs immaterial més important i preuat de qualsevol organització i, com 
a tal, la seua protecció resulta clau per al bon funcionament i l'adequada  prestació dels  
serveis públics, així com per a la protecció de les dades personals de les persones 
destinatàries, i per al prestigi de la institució. 
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No obstant això, en els últims anys, han sigut freqüents els casos de ciberatacs a organismes 
públics tant a nivell internacional com nacional i autonòmic, convertint-se en importants 
riscos contraris a la integritat comunes a qualsevol procés de presa de decisions. En la 
Memòria d'activitat de l’AVAF de l'exercici 2020 ja abordem l'estafa per suplantació d'identitat 
esdevinguda al setembre de 2019 en l'EMT (Empresa Municipal de Transports) de València 
per un import aproximat de quatre milions d'euros. Al novembre de 2020, la identitat de la 
Plataforma de Contractació del Sector Públic va ser suplantada mitjançant l'enviament de 
correus electrònics a empreses adjudicatàries de contractes públics, sol·licitant-los el depòsit 
de la garantia definitiva en un compte bancari. Per part seua, al març de 2021, el Servei 
Públic d'Ocupació Estatal (SEPE) va patir un ciberatac amb el virus Riuk que va afectar de 
manera negativa a la seua activitat causant retards en l'assignació d'ajudes i subsidis 
socials.  

Durant l'exercici 2022 la probabilitat d'ocurrència i l'impacte per contingència de riscos de 
fugides d'informació i ciberatacs s'han incrementat pel context socioeconòmic, sanitari i 
internacional. En efecte, la pandèmia sanitària mundial SARS2-COVID 19, que va suposar 
la transformació digital de la societat i la implantació del teletreball en tots els àmbits, unit a 
fites recents com la guerra de Rússia contra Ucraïna, han motivat la proliferació de 
ciberatacs i fugides d'informació de manera exponencial, com ara els programes maliciosos 
o les suplantacions d'identitat, posant de manifest les febleses dels sistemes públics 
d'informació. 

Recents esdeveniments poden posar en escac així mateix nous sistemes d'informació, com 
els d'obligada implementació segons la recent Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la 
protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la 
corrupció que, en el seu article 6, permet la gestió del sistema intern d'informació per tercer.  

Arribats a aquest punt, les Administracions Públiques hem de garantir la seguretat dels 
nostres sistemes d'informació per a complir els objectius i exercir les competències que 
tenim encomanades per ministeri de la Llei mitjançant l'adopció d'una sèrie de mesures 
legals, organitzatives i tècniques, que ens permeten previndre, detectar i donar resposta a 
aquesta mena de riscos. Addicionalment a l'anterior, resulta evident que han d'implementar-
se marcs d'integritat que permeten detectar, previndre i controlar els conflictes d'interessos 
entre la missió de servei públic de cada entitat i els diversos interessos particulars de les 
persones amb accés a aqueixa informació pública (ja siguen servidores públiques, en actiu 
i després del seu cessament, o particulars perceptors de fons públics, especialment 
contractistes o subcontractistes que, en execució d'un contracte públic, tinguen accés a 
aquest recurs tan sensible i puguen originar una fugida d'informació). 

Des de l’AVAF volem advertir que, en tot cas, el control dels accessos i de la gestió de la 
informació (institucional i/o del sistema intern d'informació previst en la Llei 2/2023 abans 
citada) haurà de residenciar-se el seu control en l'àmbit intern de l'organització. En aquest 
últim cas, l'externalització, prèvia justificació de la insuficiència de mitjans propis, únicament 
podria ser de caràcter instrumental i sense que puga implicar exercici de potestats públiques 
i/o funcions reservades a personal funcionari de carrera d'acord amb l'article 105 de la 
Constitució i de la Llei de Funció Pública de la Comunitat Valenciana. A aquest efecte, cada 
Administració i entitat del sector públic haurà de vetlar per implementar quantes garanties i 
mecanismes resulten necessaris en el procediment de recepció d'informacions sobre 
infraccions per a: detectar eventuals possibles conflictes d'interés entre el tercer i les 
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persones informants; previndre i contindre els riscos de fugida d'informació institucional i els 
ciberatacs; protecció de dades personals de les persones informants, garanties de 
confidencialitat, entre altres. 

En aquesta reflexió final, passem a enunciar algunes mesures per a minimitzar la probabilitat 
i l'impacte d'un ciberatac o d'una fugida d'informació pública, destacant, entre les de caràcter 
legal, les següents:  

 compliment del marc regulador i aprovació d'una política institucional de 
seguretat; 

 nomenament del delegat de protecció de dades; 
 subscripció, per les persones usuàries de la informació pública, d'una declaració 

de confidencialitat i sotmetiment a la política institucional de seguretat; 
 presa en consideració dels riscos per fugides d'informació i ciberatacs en els 

plans d'integritat pública; 
 reforç dels mètodes de control intern vinculats a possibles contingències 

derivades d'aquests riscos; vaig veure) extensió d'aquestes obligacions als 
contractistes i subcontractistes en la documentació preparatòria dels contractes, 
etc. 

No en va, les fugides d'informació en la fase d'execució d'un contracte que implique 
l'externalització de la prestació d'un servei sol portar causa en l'absència de regulació de les 
obligacions i drets del responsable i encarregat del tractament de dades en el plec del 
contracte o en document a part una vegada adjudicat, que establisca límits i responsabilitats 
en l'ús de la informació, permetent a l'Administració contractant tindre un control de les 
funcions assignades en l'ús de la informació. 

Entre les mesures de caràcter organitzatiu que podrien implantar-se, es recomana adoptar 
les següents:  

 aprovar una política de seguretat de la informació; 
 diferenciar rols i responsabilitats;  
 elaborar un Registre d'activitats de tractament;  
 implantar una política de protecció de dades;  
 Implementar un sistema de gestió de seguretat de la informació que garantisca 

l'accessibilitat a la mateixa assegurant la confidencialitat, integritat i disponibilitat; 
vaig veure)  

 gestionar la ciberseguretat basada en el risc, identificant les vulnerabilitats i 
considerant la probabilitat i impacte dels diferents ciberatacs;  

 elaborar un pla de contingència actualitzat;  
 mantindre un registre d'incidents;  
 establir acords de confidencialitat amb tot el personal intern i extern;  
 promoure la cultura i formació contínua de la ciberseguretat en les persones 

servidores públiques (conscienciació del bon ús del correu electrònic, de la 
navegació de manera segura, separació de les comunicacions personals de les 
professionals, fomentar l'ús de contrasenyes robustes canviant-les 
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periòdicament, fomentar la no connexió a xarxes no autoritzades, no obertura de 
cap enllaç ni descarregar fitxers adjunts procedents de mails que presente indicis 
o patrons fora de l'habitual…) 

A nivell tècnic, entre les mesures per a previndre ciberatacs, es recomana:  

 xifrar les dades amb un algorisme perquè siga necessari desxifrar-los amb una 
clau; 

 invertir en fons tecnològics en matèria de ciberseguretat com a monitoratge o 
auditories;  

 ús de tallafocs que bloquegen accessos no autoritzats;  
 ús d'aplicacions que filtren continguts maliciosos, protegisquen el correu 

electrònic, la navegació i les connexions;  
 esborrar les dades de manera segura per a minimitzar el risc d'intercanvi 

d'informació no desitjat; vaig veure)  
 incrementar la seguretat en els dispositius mòbils;  
 ús de xarxes privades (VPN);  
 extremar la ciberseguretat en xarxes sense fils;  
 configurar la privacitat dels perfils de les xarxes socials; 
 crear un directori personal en la xarxa amb accés de lectura/escriptura restringit 

per a altres persones usuàries;  
 realitzar còpies de seguretat periòdiques; 
 allotjar el portal web institucional en un servidor segur;  
 no instal·lar programes d'origen desconegut;  
 limitar l'ús d'USB externs a l'organització; 
 revisar regularment la configuració de seguretat; entre altres a valorar. 

7.3. El paper del responsable del contracte com a aliat 
de la integritat en el control de la seua execució 

L'objecte de quasi totes les consultes relatives als contractes del sector públic recau en la 
fase d'execució d'aquests, segons informes d'òrgans de control com Oirescon o la 
Sindicatura de *Comptes de la Comunitat Valenciana. També ho és en el cas de les 
denúncies d'irregularitats amb entrada en aquesta AVAF. En efecte, la mancança de 
seguiment i control de l'execució dels contractes per part de l'entitat que va externalitzar, a 
través d'aquests, la satisfacció d'una prèvia necessitat pública porta aparellada la 
contingència de bona part dels riscos contraris a la integritat pública. 

Gran part de l'articulat de la Llei especial se centra en les fases de preparació i adjudicació 
i, per tant, els òrgans de contractació, una vegada adjudicat i formalitzat el contracte, el 
deixen en mans de l'adjudicatari i no tornen a preocupar-se d'ell fins a la seua liquidació, 
limitant-se a una fiscalització prèvia, i a una comprovació material de la inversió que, a 
vegades, ni es realitza. La realitat és que no s'inverteix ni temps ni mitjans per a inspeccionar, 
vigilar i controlar la seua execució, ni fer un seguiment d'aquest, contribuint a l'incompliment 
de determinats principis com ara l'eficiència en la despesa pública, la transparència i 
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integritat, i donant lloc a irregularitats administratives o suposats de frau o corrupció. Per 
això, es necessari que els òrgans contractants centren els seus esforços després de la 
formalització del contracte, en la seua fase d'execució; allí comença la seua vida. Del seu 
control dependrà que la contractació servisca o no per a satisfer les necessitats públiques 
externalitzades.  

Un dels instruments de control que la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (LCSP) posa a l'abast del sector públic per a minimitzar aquests riscos és la 
figura del responsable del contracte, la designació del qual pels òrgans de contractació és 
necessària i obligatòria tant en els contractes administratius com en els privats, amb 
independència de quina siga l'entitat del sector públic, com a figura diferenciada de la unitat 
encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte. La seua finalitat és, 
precisament, reforçar el control en el compliment del contracte, assegurant la correcta 
realització de la prestació. La previsió obligatòria i la concreció de les tasques a realitzar pel 
responsable del contracte en els plecs contractuals s'erigeixen com una aliada fonamental 
de la integritat pública en fase d'execució contractual. Són quantiosos els casos en els quals 
l'incompliment d'aquesta obligació ha derivat en males praxis administratives, a través de 
modificacions contractuals irregulars; incompliment del clausulat social, mediambiental o 
ètic; o execució de contractes sense empar contractual, per expirar el seu terme i no haver 
procedit a una nova licitació, entre altres.  

En aquesta reflexió tractarem de llançar llum sobre qüestions que no queden resoltes en la 
vigent normativa, com ara qui pot ser com a tal, quina responsabilitat se li pot exigir, quines 
funcions poden assignar-se-li, on s'han de plasmar les seues facultats, si és exigible una 
certa professionalització, o en quin moment ha de nomenar-se. 

Respecte a la seua designació, correspon a l'òrgan de contractació de manera obligatòria. 
En cas que no es nomene, podria consistir en una causa d'anul·labilitat o irregularitat no 
invalidant, sense perjudici de la responsabilitat disciplinària que poguera exigir-se-li. Podrà 
ser designada com a tal una persona física o jurídica, vinculada a l'entitat contractant o aliena 
a ella. L'externalització o la sol·licitud d'assistència tècnica a la Diputació Provincial 
considerem que són opcions desitjables abans de procedir a designar a càrrecs polítics com 
a responsables del contracte. Sense oblidar que l'externalització comporta unes limitacions 
quant a l'exercici de potestats públiques que impliquen l'exercici d'autoritat, reservades a 
funcionaris públics. Resulta així mateix essencial aconseguir que el seu perfil i coneixements 
siguen adequats a aquesta finalitat, per a aconseguir la tasca que té encomanada, extrem 
que haurà d'acreditar-se en l'expedient del seu nomenament. 

El moment del seu nomenament i la seua publicació, d'acord amb els principis de 
transparència i integritat, podria ser una vegada formalitzat el contracte, moment en el qual 
ja se sabrà qui és l'adjudicatari, i, per tant, el responsable podrà posar en coneixement de 
l'òrgan contractant eventuals causes d'abstenció, recusació o conflicte d'interés emplenant 
una declaració d'absència de conflictes d'interés (DACI). En virtut del principi de 
transparència, haurà de publicar-se en el perfil de contractant de l'òrgan de contractació.  

Les funcions a exercir pel responsable del contracte s'enumeren en la Llei amb caràcter de 
numerus apertus (article 62.1 LCSP), si bé resulta necessari definir en els plecs, amb 
precisió i claredat, les comeses a exercir, pel responsable del contracte, com ara: 
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 Supervisar la correcta execució del contracte. 

 Adoptar les decisions i instruccions precises per a assegurar la correcta realització 

de la prestació pactada.  

 Emetre informes en els casos de retard en l'execució, indicant si el mateix és 

imputable al contractista. 

 Controlar el compliment de les obligacions en matèria social, laboral o 

mediambiental, així com de les condicions especials d'execució o en matèria de 

subcontractació, sol·licitant una relació detallada de subcontractistes o 

subministradors que participen en el contracte amb indicació de les condicions de 

pagament.  

 Proposta d'aplicació de penalitats per incompliment. 

 Dictar les Instruccions per a la interpretació de els contractes de servei les quals 

esdevenen obligatòries.  

 Adoptar les mesures necessàries perquè la programació d'anualitats i durant el 

període d'execució el finançament i el pagament, s'ajuste al ritme requerit. 

 Definir en els supòsits del 102.7 de la LCSP, contractes amb preus provisionals, 

les funcions a desenvolupar per a la correcta execució. 

 Elevar informes a l'òrgan de contractació perquè adopte les mesures necessàries 

en matèries de publicitat, a través del perfil de contractant, de tota la informació 

relativa a l'activitat contractual., adopció de mesures per a lluitar contra el frau, el 
favoritisme i la corrupció, i previndre, detectar i solucionar els conflictes 

d'interessos que puguen sorgir en els procediments. 

 

Finalment, hem d'assenyalar que, perquè el responsable del contracte exercisca les seues 
funcions sense ingerències, serà necessari que se li assignen els mitjans necessaris a 
aquest efecte. 

7.4. De la reforma del delicte de malversació en el Codi 
Penal: Innecessària i contraproduent 

L'any 2022 ha vist com es publicava en el BOE, el 23 de desembre de 2022, amb data 
d'entrada en vigor a 12 de gener de 2023, la Llei orgànica 14/2022, de 22 de desembre, de 
transposició de directives europees i altres disposicions per a l'adaptació de la legislació 
penal a l'ordenament de la Unió Europea, i reforma dels delictes contra la integritat moral, 
desordres públics i contraban d'armes de doble ús. 

El títol de la disposició legislativa, malgrat la seua extensió, no fa referència a una part 
substancial del seu contingut, la modificació del delicte de malversació, que ja avancem, 
segons el parer d'aquesta Agència, és una reforma innecessària i fins i tot contraproduent, 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21800
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21800
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21800
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-21800
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que provoca el risc d'una cascada de revisions de sentències fermes, així com la possibilitat 
que tornen a quedar impunes una sèrie d'actuacions contràries a l'interés general. 

Amb vista a centrar la problemàtica ha de recordar-se que la modificació del delicte de 
malversació operada per la Llei orgànica de 2022, com de manera expressa es reconeix en 
l'apartat VI de l'Exposició de Motius, pretén el retorn al model de configuració de la 
malversació de la tradició legislativa històrica bicentenària, oblidant el model introduït l'any 
2015, que se sostenia en la configuració del delicte de malversació existent a Alemanya, si 
bé en aquest país amb penes notablement més altes que les ja recollides l'any 2015 pel 
nostre Codi Penal. 

En definitiva, la regulació de 2022 efectua una substitució de la regulació del delicte de 
malversació en la redacció donada per la Llei Orgànica 1/2015, per a retornar amb l'antiga 
estructura i redacció prèvia del delicte, a la de l'any 1995. 

La modificació pretesa resulta, com hem avançat, innecessària i fins i tot cridanerament 
contraproduent, constituint una reculada en la persecució de la corrupció. Així, la proposta 
de regulació de la malversació, en pretendre la volta a la regulació de 1995, fa taula rasa de 
tots els avanços i millores doctrinals que sobre el tipus de la malversació s'han anat 
configurant al llarg dels anys, singularment des de la ratificació de la Convenció de les 
Nacions Unides contra la corrupció. 

La regulació de l'any 2015 va ser el fruit de l'experiència acumulada en la lluita contra la 
corrupció, així com de la decidida voluntat de combatre la mateixa, i això perquè la corrupció 
soscava la confiança dels ciutadans en les institucions i és un factor distorsionador del 
desenvolupament econòmic i social. A més, en el cas d'Espanya la corrupció s'ha convertit 
en un dels principals problemes de la societat a conseqüència dels nombrosos escàndols 
de corrupció política revelats en els últims anys i pel cost que comporta per a les arques 
públiques i l'economia en general. L'Eurobaròmetre 2022 ens recorda que la corrupció 
continua sent una de les principals preocupacions per a la ciutadania: a Espanya el 89% de 
la població considera que la corrupció està generalitzada i un 48% considera que la corrupció 
ha augmentat en els últims tres anys. 

La regulació de la malversació de 2015 no sols va ser una manifestació del sentir ciutadà en 
la lluita contra la corrupció, sinó que va suposar una millora tècnica-jurídica de notable 
importància, havent d'assenyalar-se que la volta a la regulació inicial del Codi Penal de 1995 
suposarà tornar a transitar per la decepció dels nombrosos procediments judicials en els 
quals, havent-se causat i havent-se provat l'existència de gravíssims danys als fons públics, 
no obstant això no era possible una condemna per les mancances tècniques de la regulació 
de la malversació de 1995, i tornaran a quedar impunes conductes atemptatòries contra 
l'interés general.  

A l'espera de l'aplicació jurisprudencial de la reforma, així com de l'evolució doctrinal, 
s'observen des d'aquest moment una sèrie de llacunes en la reforma que no solament no 
han vingut a solucionar les deficiències tècniques de l'il·lícit, per on s'escapen les 
responsabilitats dels defraudadors i corruptes, sinó que les mateixes s'han vist fins i tot 
agreujades, com a continuació s'exposarà. 

 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3439
https://antifraucv-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/juan_vega_antifraucv_es/Efhh7BSEvUxCqLp0E4yj7jgBbGwfPBQD52tlAwrG-dYIGQ?e=vWmHkh
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L'absència de reflexió i la precipitació en la reforma. 

De principi ha d'assenyalar-se que la reforma operada per llei orgànica ha seguit una 
tramitació en la qual ha existit una inusitada celeritat incompatible amb la ponderació i la 
reflexió.  

Així, s'ha optat per una tramitació en la qual se suprimeixen els informes o dictàmens del 
Consell d'Estat, el Consell General del Poder Judicial o el Consell Fiscal, la qual cosa resulta 
notablement contradictori amb l'exposició de motius VI de la Llei Orgànica 14/2022 en la 
qual se sosté, com un dels pilars de la reforma, que el Consell General del Poder Judicial i 
el Consell Fiscal no recolzaven la reforma de 2015. I no obstant això s'opta per evitar, en 
aquesta reforma legislativa, precisament aquests informes.  

A manera de resum, i sense negar la legitimitat de la via legislativa per la qual s'ha optat, ha 
de recordar-se que la tramitació de la Llei orgànica es va ventilar en poc més d'un mes, i a 
més la modificació de la malversació ni tan sols estava prevista inicialment, resultant la 
mateixa incorporada per una esmena transaccional negociada. La reflexió i l'estudi en 
profunditat hauria d'existir en tot tràmit legislatiu, i amb major intensitat en el marc de les lleis 
orgàniques.  

El nou article 433 ter. Un agreujament en la problemàtica de la fugida del Dret 
Administratiu. 

La pràctica judicial i la persecució de la corrupció ens mostren la proliferació del fenomen 
conegut com la “fugida del Dret Administratiu”, amb el qual es pretenen desplaçar cap al 
Dret Privat, siga Dret Civil, Mercantil o Laboral, el control sobre l'activitat de nombrosos ens 
públics, furtant amb això els controls i garanties propis del procediment administratiu. 

La “fugida del Dret Administratiu”, que en un inici doctrinal va ser sostinguda en la cerca 
d'una major flexibilitat d'actuació en llaures al principi d'eficàcia, ha donat lloc a un segon 
estadi del problema, de major gravetat encara, conegut com la fugida del Dret Penal. 

Efectivament, l'actuació dels poders públics per mitjà d'instruments privats persegueix 
sostraure la tutela penal reforçada de béns jurídics essencials, és el cas, àmpliament 
habitual, de les empreses públiques. La naturalesa jurídica dels cabals de les empreses 
públiques és matèria controvertida, i això perquè el seu clar i indissimulable component 
mercantil conviu amb el control que sobre elles exerceix l'Administració. Aquesta 
problemàtica va ser resolta per la jurisprudència deixant dit que en les societats mercantils 
la naturalesa privada o pública opera de manera diferent segons la participació pública en el 
capital de la societat siga exclusiva o simplement majoritària. Això arrossegarà 
conseqüències en la determinació de la naturalesa dels seus fons. En les empreses de 
capital exclusivament públic, la societat anònima apareix desvirtuada en aspectes 
essencials, la qual cosa determina que la naturalesa dels cabals de les societats amb capital 
totalment públic guarde una gran semblança amb els de les entitats de Dret Públic. 

No obstant això, enfront de la jurisprudència d'aplicació, el legislador en aquesta reforma de 
2022, en un inacceptable pas arrere en la persecució del frau i la corrupció, ha vingut a 
deixar assenyalat que solament és patrimoni públic, segons l'introduït article 433 ter, el 
pertanyent a les “Administracions públiques”, deixant fora a les Societats mercantils 
públiques així com als Organismes reguladors, Agències i Entitats públiques empresarials, 
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organitzacions internacionals de dret públic, entitats que exercisquen potestats públiques de 
sobirania o administratives a les quals es refereix l'article 31 quinquies del Codi Penal, 
diferenciant-les de les Administracions públiques territorials i institucionals.  

Aquesta nova regulació pot provocar que una lectura integradora d'aquest article 433 ter, en 
comparació amb el 31 quinquies, conduïsca a la conclusió que el legislador ha decidit 
excloure el patrimoni d'aquestes entitats del delicte de malversació, la qual cosa portaria 
amb si un greu mal a l'interés general i la despenalització oculta de la malversació en les 
empreses, fundacions i ens públics. 

La volta a la despenalització de conductes contràries a l'interés general 

La reforma de 2022, en suprimir la remissió que es feia a l’article 252 del Codi Penal, 
regulador de la penalitat de l'administració deslleial, suposa que algunes de les conductes 
que s'incloïen en la malversació ara ja no puguen ser-ho.  

Així, ja no seran punibles com a delicte de malversació actuacions com la venda de béns 
públics per un preu absolutament inferior al del seu valor real. Per totes valga com a 
recordatori la Sentència del Tribunal Suprem núm. 1.026/2009 de data 16 d'octubre de 2009, 
en la qual precisament es va enjudiciar la privatització d'una empresa municipal de serveis 
funeraris, que estava valorada en més de set milions d'euros i que va ser venuda per 0,60 
cèntims. Doncs bé, el procediment penal per l'escandalós acte de corrupció va finalitzar amb 
una expressa absolució per l'acusació del delicte de malversació, i això sobre la base del 
següent raonament del Tribunal Suprem: <<Aquesta Sala entén que l'Audiència ha aplicat 
correctament el dret. En primer lloc perquè l'element essencial caracteritzador del tipus, això 
és, l'acció o conducta que podia il·luminar el delicte consistent a sostraure o consentir que 
un altre sostraga, implica apoderament o apropiació sense ànim de reintegrament. En el 
nostre cas no és possible identificar una adjudicació en concurs públic d'unes accions amb 
una apropiació d'aquestes.>> 

L'exemple exposat no és l'únic que sorgeix de la defectuosa i precipitada reforma de 2022, 
sinó que també existiran una altra sèrie de conductes impunes, com la inversa al cas relatat, 
això és, l'adquisició de béns i serveis per un preu superior al seu valor real. Fàcil és 
comprendre que l'adquisició de béns per un preu desorbitat té una transcendència 
determinant en la contractació pública, en la qual determinar el preu de la licitació és 
essencial per a l'interés general i per a perseguir la corrupció i el frau.  

També deixaran d'estar penalitzades les lesions patrimonials causades en comissió per 
omissió, les despeses desmesurades en béns i serveis innecessaris, la utilització de 
recursos públics per a fins diversos dels autoritzats o el reconeixement de despeses o 
obligacions en absència de disponibilitat de crèdit que són conductes contràries a 
l'administració pública. 

La despenalització d'actuacions sense ànim de lucre 

També resulta ser un desencert jurídic el retorn a la inclusió de l'ànim de lucre en el delicte 
de la malversació, i això perquè el determinant en el delicte de malversació no és que 
l'autoritat o funcionari es lucre o tracte de beneficiar a un tercer, sinó el perjudici que causa 
al patrimoni públic i la infidelitat envers l'Administració i els ciutadans al fet que serveix. És 
per això que el delicte de malversació no ha d'exigir, en la seua essència, un ànim de lucre, 

https://www.poderjudicial.es/search/AN/openDocument/9dfbb7128bbccc76/20091112
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i això perquè no és un delicte d'enriquiment, qüestió sobre la qual tornarem més endavant. 
La malversació és un delicte de mal a la funció pública, la qual cosa exclou la necessitat de 
debatre sobre l'ànim de lucre. 

I és precisament aquesta consideració com a essencial en el delicte de malversació del mal 
al patrimoni públic el que exclou, també, la idoneïtat de l’establiment d'un tipus singularment 
atenuat per a aquells supòsits en els quals sense existir ànim d'apropiació es destine a usos 
particulars i aliens a la funció pública el patrimoni d'aquesta. 

El desviament del patrimoni públic del seu destí cap a usos particulars i aliens a la funció 
pública no ha de ser mereixedor d'una penalitat atenuada.  

Conclusió 

En definitiva, ha d'assenyalar-se que la paradoxal modificació del delicte de malversació 
resulta ser una nefasta reculada en la lluita contra la corrupció, havent d'indicar-se que la 
volta a la regulació de 1995 haurà de provocar la impunitat de nombroses actuacions 
contràries a l'administració i el patrimoni públic. 

Com a qüestió de debat, i en la tessitura d'efectuar una millora del tipus de la malversació 
procediria, a parer nostre, realitzar una inclusió en el Codi Penal del retret a la imprudència 
en el delicte de malversació, que en aquests moments és impune, ja que amb la redacció 
actual solament pot ser castigada l'autoritat o funcionari que realitza l'acte de malversació 
concorrent un dol específic, quan la defensa del patrimoni públic aconsellaria penar també 
el comportament de l'autoritat o funcionari que per abandó o negligència dona lloc a la 
utilització indeguda de cabals que pertanyen a l'erari públic. 

7.5. De la transposició de la Directiva Whistleblowing a 
través de Llei 2/2023 i cap a una protecció integral 
de les persones que denuncien o informen 
d'infraccions a l'ordenament jurídic a Espanya 

La Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen 
sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció (BOE núm. 44, de 21 de febrer de 
2023), incorpora a l'ordenament jurídic espanyol la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament 
Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que 
informen sobre infraccions del Dret de la Unió, al mateix temps que reconeix l'existència a 
Espanya d'algunes autoritats autonòmiques i òrgans locals que compten des de fa temps 
amb sistemes d'informació; això és, canals de denúncia externs i interns amb àmbit 
d'actuació en el sector públic que es van anticipar en la seua regulació i establiment a la 
citada Directiva.  

A l'existència d'aquests canals, de caràcter autonòmic i externs, o de caràcter local i interns, 
s'aparellen tasques de prevenció i investigació, així com de protecció de les persones que 
denuncien, informen o comuniquen irregularitats que poden ser constitutives de frau o 
corrupció, i potestat sancionadora, com és el cas de l’AVAF que, de conformitat amb la seua 
Llei de creació, Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, des de l'any 2018, té 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513
https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-12048-consolidado.pdf
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operatiu la Bústia externa de denúncies en la Comunitat Valenciana, les regles de 
funcionament de la qual es van establir mitjançant Resolució de 25 d'abril de 2018 (DOGV 
núm. 8301 de 23.05.2018). 

L'article 25 de la Directiva Whistleblowing, relatiu al tracte més favorable i clàusula de no 
regressió, disposa que els Estats membres podran introduir o mantenir disposicions més 
favorables per als drets dels denunciants que els establits en aquella, sense perjudici del 
respecte escrupolós dels drets de les persones afectades per la denúncia. I afig que en cap 
cas l'aplicació d'aquesta Directiva constituirà cap motiu per a reduir el nivell de protecció ja 
garantit pels Estats membres en els àmbits regulats per aquesta. 

Això ha tingut la seua translació en la disposició transitòria segona de la citada Llei 2/2023 
que, després d'assenyalar que els canals i procediments d'informació externa es regiran per 
la seua normativa específica resultant d'aplicació les disposicions d'aquesta Llei en aquells 
aspectes en els quals no s'adeqüen a la Directiva, estableix que la persona informant o 
denunciant gaudeix de la protecció establida en aquesta Llei i, si escau, addicionalment de 
la protecció prevista en la normativa específica. 

En llaures a la prevenció i la lluita contra el frau i la corrupció, així com el seu correlat, la 
defensa de l'interés general, la Llei 11/2016, de la Generalitat, i el seu Reglament de 27 de 
juny de 2019 centra el seu àmbit d'actuació en l'ús indegut o abús de poder per a l'obtenció 
d'avantatges o beneficis il·legítims, i en el desviament de recursos de la seua finalitat natural, 
així com en la necessitat de previndre aquest fenomen com a risc latent que pot 
desenvolupar-se en qualsevol àmbit de l'exercici de potestats públiques. Segons assenyala 
el preàmbul de la citada Llei, amb la creació de l'Agència de Prevenció i Lluita contra el Frau 
i la Corrupció la Generalitat compleix amb el mandat contingut en l'article 6 de la Convenció 
de Nacions Unides contra la corrupció, això és, la necessitat de crear òrgans encarregats de 
previndre la corrupció en els diferents Estats part. 

Aquests fets o conductes, totalment reprotxables, no estan sempre recollits en la Llei com 
una infracció greu o molt greu, ni són constitutius de delicte segons el Codi Penal i la pràctica 
judicial. És aquest buit el que constitueix la major activitat d'aquesta Agència i que, no 
obstant això, continua deixant el legislador estatal sense cobrir, per la qual cosa poden 
quedar fora de la Llei 2/2023 fets i conductes fraudulentes i corruptes. 

L'experiència adquirida en l'assessorament i protecció de les persones denunciants, que pot 
veure's en les Memòries d'aquesta Agència, des de la de 2017, i a títol d'exemple en l'apartat 
3.3. de la present, evidència que si volem lluitar contra la corrupció i realitzar una protecció 
integral i efectiva de les persones que la denuncien, especialment, en el context laboral, les 
autoritats competents, siga l'autoritat estatal, siguen les autoritats autonòmiques, deuen 
dotar-se de la possibilitat expressa de dictar actes administratius que siguen executius, 
almenys suspensiva o cautelarment, enfront d'aquelles administracions públiques i entitats 
que, al·legant una suposada autonomia local o exercici propi de les seues competències, 
utilitzen la seua supremacia per a exercir una acció represaliadora, de manera immediata i 
reactiva contra qui denúncia. 

No obstant això, el fomente de la cultura de la informació o comunicació (denúncia), com a 
mecanisme per a prevenir i detectar amenaces a l'interés públic que recull l’article 1.2 de la 

https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2019/RAF_20190627_ca_RAF_20190716.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2019/RAF_20190627_ca_RAF_20190716.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-12048-consolidado.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2019/RAF_20190627_ca_RAF_20190716.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2019/RAF_20190627_ca_RAF_20190716.pdf
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-13012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-13012
https://www.antifraucv.es/va/memories-informes-i-dictamens/
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513
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recent Llei 2/2023, suposa un canvi de paradigma que constitueix una fita important en la 
lluita contra la corrupció, però al qual encara, segons el parer d'aquesta Agència, li queda 
bastant camí per recórrer. 

El reconeixement de la denúncia anònima en la lluita contra la corrupció és un dels majors 
encerts de la citada Llei estatal. No ens hem cansat de dir, des de l’AVAF, que l'anonimat és 
la millor manera de protegir la persona que denuncia. Es posa fi, doncs, al debat, en 
nombroses ocasions impulsat des de la  negació d'aquella per un sector pertanyent a les 
universitats, que venia a oposar-se a la jurisprudència del Tribunal Suprem i a un grapat de 
normes especials integrants del nostre ordenament jurídic que admetien des de fa anys la 
denuncia anònima, com a font d'informació contrastable amb altres indicis o elements de 
prova. 

No obstant això, l'anonimat i l'establiment d'un procediment sancionador, tots dos previstos 
en la citada Llei 2/2023, encara que imprescindibles, no són suficients. A ningú se li escapa 
que posar en marxa i portar a terme un procediment sancionador d'aquest tipus és realment 
complex, a causa dels obstacles i resistències dels qui ostenten el poder i els recursos. Així 
mateix, les sancions imposades acaben recorrent-se en procediments contenciós-
administratius, esdevenir dels quals depén en massa ocasions de la sensibilitat en aquest 
àmbit de Jutjats i Tribunals, sent pràcticament anodí en el nostre sistema judicial la 
necessitat de protegir als qui denuncien infraccions a l'interés general i, a conseqüència 
d'això, pateixen pressions i són acoquinats amb tota mena d'estratagemes.  

Com hem anat assenyalant en Memòries d'aquesta Agència anteriors a aquesta, la 
transposició de la Directiva (UE) 2019/1937 fa necessària una més àmplia harmonització del 
dret nacional, mitjançant la modificació d'altres normes del nostre ordenament jurídic que, 
no obstant això, han sigut les primeres a ser replantejades en alguns sistemes del nostre 
entorn, com a Itàlia o França. Ens referim a les normes reguladores de la Funció Pública i a 
l'Estatut dels Treballadors, que no sols han de reconéixer aquests drets i garanties dels  
empleats públics i privats enfront de represàlies, reals o potencials, sinó a més introduir 
previsions per a la defensa i garantia de neutralitat, objectivitat, professionalitat i caràcter 
tècnic i no polític dels qui gestionen els canals de denúncia o informació (interns i externs), 
protegeixen persones que denuncien o imposen les sancions que la llei preveu. 

En concret, en relació amb el funcionariat públic al servei de l’Autoritat Administrativa 
Independent estatal i les autoritats competents autonòmiques, es considera imprescindible 
la seua incorporació, de manera expressa, en l'Estatut de l'Empleat públic, en la situació 
administrativa de serveis especials, perquè no sols és represàlia als qui denuncien, informen 
o alerten d'irregularitats, sinó també es pressiona i acoquina als qui persegueixen la 
comprovació d'aquests fets i conductes, als qui tramiten i imposen les corresponents 
sancions i als qui exerceixen la labor protectora d'aquells, com pot acreditar aquesta AVAF 
després de més de sis anys de funcionament.  

Referent a això pot veure's l'Acord  adoptat pel Ple del Consell General del Poder Judicial 
en la seua reunió del dia 26 de març de 2020, pel qual es va aprovar l'Informe sobre 
l'Avantprojecte de Llei de Lluita contra el Frau i la Corrupció a Andalusia i protecció de la 
persona denunciant, en el seu apartat 108, sent ponent Sr. Rafael Fernández Valverde, 
magistrat de la Sala contenciosa administrativa del Tribunal Suprem. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513
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D'altra banda, de gran rellevància resulta el contingut de l'article 38 de la Llei 2/2023, que 
consagra la inversió de la càrrega de la prova en els procediments davant les autoritats 
competents relatius als perjudicis patits pels informants. En aquests casos, correspon a la 
persona que haja adoptat la mesura perjudicial provar que la mateixa es va basar en motius 
degudament justificats no vinculats a la denúncia o revelació. I s'afig que, en els processos 
judicials, inclosos els relatius a difamació i revelació de secrets, les persones que denuncien 
o informen no incorreran en responsabilitat de cap mena a conseqüència de la denúncia. 

I si bé la citada Llei estableix un programa de clemència referit a les sancions que ella 
mateixa recull, el Codi Penal no ha sigut reformat, la qual cosa és necessari i urgent si es 
vol lluitar contra la corrupció i protegir de manera efectiva als qui la destapen, a fi d'exonerar 
de responsabilitat, a través d'atenuants molt qualificades o eximents, als qui, havent 
participat en el delicte, contribueixen a la investigació de manera fonamental per a portar-la 
a bon fi, tal com exigeixen els articles 37 i 32 de la Convenció de Nacions Unides contra la 
corrupció. Lamentablement, en el nostre sistema cal acudir a l'indult per a poder donar 
acolliment a aquests fets, com va ocórrer amb l'indult parcial decretat al denunciant del cas 
Gürtel, condemnat per diversos delictes i que va ser informat favorablement per la Sala penal 
del Tribunal Suprem, prèvia proposta de la Fiscalia, i remés al Ministeri de Justícia. 

Al costat d'això, ha de revisar-se el delicte de revelació de secrets per a no condemnar per 
aquest motiu a la persona que revela informació en benefici del bé comú, abordar-se la 
introducció de terminis més llargs de prescripció en delictes de corrupció, i augmentar les 
penes d'alguns delictes que danyen greument la imatge de les nostres institucions i de les 
persones que les serveixen, com el de prevaricació. 

Pel que fa a la Llei d'Enjudiciament Criminal, aquesta ha d'integrar en el procés penal la 
denúncia anònima i la configuració d'una vertadera i efectiva protecció a denunciants, 
testimonis i perits en la investigació de causes penals relacionades amb delictes de 
corrupció, de manera similar a l'estatut de la víctima i coordinada amb les autoritats 
administratives de protecció, estatal o autonòmiques. 

Finalment, la modificació de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu 
Comú de les Administracions Públiques, i d'altres normes administratives, haurà de 
respectar i harmonitzar-se amb el que s'estableix en les normes de transposició de la 
Directiva, estatals i autonòmiques. 

Segons la nostra experiència, en la majoria dels casos la persona denunciant es veu en la 
necessitat de defensar els drets lesionats davant Jutjats i Tribunals, a vegades la interposició 
d'una infinitat de recursos, i el desemborsament d'importants quanties econòmiques per a 
sufragar aquestes despeses, la reclamació dels danys produïts (materials i morals), i 
òbviament conseqüències psicològiques durant tot aquest procés. 

Si bé la Directiva 2019/1937, en els seus articles 13 i 20, obligava a establir els procediments 
per a la protecció enfront de represàlies, l'assistència efectiva i el suport financer i psicològic, 
la citada Llei 2/2023 reitera el que s'ha dit en la Directiva, però no s'ocupa del seu 
desenvolupament. És per això que considerem que l'aposta per crear una vertadera protecció 
integral de les persones que patisquen represàlies després de denunciar actes de frau o 
corrupció no ha sigut decidida ni completa, perquè ha de dotar-se a les autoritats antifrau 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-13012
https://www.boe.es/buscar/doc.php?id=BOE-A-2006-13012
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-apoya-la-concesion-de-un-indulto-parcial-de-la-pena-de-inhabilitacion-al-denunciante-del--caso-Gurtel-
https://www.poderjudicial.es/cgpj/es/Poder-Judicial/Tribunal-Supremo/Noticias-Judiciales/El-Tribunal-Supremo-apoya-la-concesion-de-un-indulto-parcial-de-la-pena-de-inhabilitacion-al-denunciante-del--caso-Gurtel-
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competents de mecanismes per a la paralització immediata de qualsevol actuació, acte o 
decisió administrativa que constituïsca un acte de represàlia. 

Hauria sigut pertinent que el legislador estatal delimitara eines correctores, mesures 
provisionals a l'espera de la resolució de possibles processes judicials, i garanties de recurs i 
indemnitzacions, àgils i íntegres, dels danys i perjudicis causats. Entre altres, l’AVAF considera 
necessaris l'assessorament permanent, jurídic i psicològic, l'emissió d'informes jurídics i 
tècnics dirigits a Jutjats i Tribunals en procediments en què siguen part les persones 
denunciants, el seu acompanyament a determinades diligències processals, la necessitat 
d'imposar caràcter vinculant als requeriments emesos en relació amb el cessament de 
represàlies, i la seua legitimació per a interposar recursos en via judicial contra aquests actes. 
A l'espera i consolidació de tot això, la Llei 2/2023 inicia la seua marxa. 

7.6. De l'adaptació de la Llei 11/2016, de 28 de 
novembre, de la Generalitat, a la Directiva 
Whistleblowing per mandat de la Llei 2/2023, de 20 
de febrer, reguladora de les persones que 
informen sobre infraccions normatives i de lluita 
contra la corrupció 

Des de la seua aprovació, el 28 de novembre de 2016, la Llei de creació de l’AVAF va ser 
objecte d'una modificació, de caràcter puntual i millora tècnica, a través de la Llei 27/2018, 
de 27 de desembre, de mesures fiscals, de gestió administrativa i financera i d'organització 
de la Generalitat. 

Actualment, transcorreguts més de sis anys des d'aquesta  aprovació, pot dir-se que aquesta 
llei, aprovada per les Corts Valencianes, ha sigut no sols referent per a l'elaboració i 
aprovació de normes similars en altres comunitats autònomes, sinó a més, en el que a la 
Comunitat Valenciana es refereix, com el seu propi text indica, ha aconseguit ser un 
important instrument de prevenció i lluita contra el frau i la corrupció en les administracions 
públiques i institucions valencianes i per al foment d'una cultura d'integritat i ètica pública, la 
qual cosa ve redundant, juntament amb altres reformes legislatives empreses en els últims 
anys, en la millora dels nostres serveis públics, en el reforçament de la transparència i els 
sistemes de bon govern i, en definitiva, en majors índexs de confiança de la ciutadania. Així 
mateix, a través d'aquesta Llei, l’AVAF ha sigut pionera en la protecció de les persones 
denunciants, havent-hi fins al moment atorgat l'estatut de protecció a trenta d'elles. 

Això ha sigut constatat en l'informe elaborat en 2021 pels professors Víctor Lapuente, 
Monika Bauhr i Nicholas Charron, de la Universitat sueca de Göteborg, que assenyalava 
que, entre les regions espanyoles, les dèsset comunitats autònomes i les dues ciutats 
autonòmiques, la Comunitat Valenciana passava, de l'anterior lloc número 15 (l'any 2017), 
al posat número 6 (en 2021), després del País Basc, la Rioja, Navarra, Astúries i 
Extremadura. Aquest informe analitzava, concretament, 27 països i 208 regions, amb base 
en la realització de prop de cent trenta mil enquestes, a través de les quals s'examinava 
l'índex de percepció ciutadana, a fi de mesurar la qualitat dels governs a la Unió Europea 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-12048-consolidado.pdf
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d'acord amb tres grans paràmetres: eficiència en la prestació de serveis públics, imparcialitat 
i grau de corrupció. 

No obstant això, l'experiència acumulada en el funcionament i desenvolupament dels fins 
d'aquesta Agència, juntament amb l'aprovació de la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament 
Europeu i del Consell de 23 d'octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que 
informen sobre infraccions del Dret de la Unió, i la recent aprovació de la Llei 2/2023, de 20 
de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions 
normatives i de lluita contra la corrupció, fan no sols oportú sinó a més necessari, en 
compliment d'aquesta llei estatal, l'adaptació de la llei valenciana a la Directiva i a aquells 
aspectes de la llei de l'Estat que així ho requerisquen, la qual cosa a més ha sigut contemplat 
en el Pla anual normatiu de l’AVAF per a aquest any 2023. 

En aquest sentit, estableix la disposició transitòria segona de la citada Llei 2/2023, sota la 
rúbrica, Termini màxim per a l'establiment de Sistemes interns d'informació i adaptació dels 
ja existent, en el seu apartat 3, de manera literal, el següent:  

“3. Los canales y procedimientos de información externa se regirán por su normativa 
específica resultando de aplicación las disposiciones de esta ley en aquellos aspectos 
en los que no se adecúen a la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 23 de octubre de 2019. Dicha adaptación deberá producirse en el plazo de 
seis meses desde la entrada en vigor de esta ley.  
En estos supuestos, el informante gozará de la protección establecida en esta ley 
siempre que la relación laboral o profesional en cuyo contexto se produzca la infracción, 
se rija por la ley española y, en su caso, adicionalmente de la protección establecida en 
la normativa específica.” 

Així doncs, la citada disposició declara: d'un costat, la prevalença, enfront del dret estatal, 
de la normativa autonòmica valenciana reguladora de la Bústia de denúncies de l’AVAF, com 
a canal extern de denúncies relacionades amb el sector públic valencià, així com del 
procediment d'investigació establit en la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, 
i en el seu Reglament de funcionament i règim interior de 27 de juny de 2019 (DOGV núm. 
8582 de 2.07.2019), sense perjudici de la seua necessària i definitiva adaptació a la Directiva 
(UE) 2019/1937 en allò que resulte necessari en el termini de sis mesos a comptar des de 
l'entrada en vigor de la Llei 2/2023, és a dir, abans de 13 de setembre de 2023. I afig que 
resultarà d'aplicació la Llei estatal 2/2023 en aquells aspectes en els quals aquesta 
adequació a la Directiva no s'haja produït. 

I, d'un altre costat, la transcrita disposició transitòria segona apartat 3, en el seu segon 
paràgraf, assenyala que la persona informant o denunciant gaudeix no sols de la protecció 
prevista en la mateixa Llei 2/2023, sinó a més de l'establida per la normativa específica, 
consagrant la norma estatal la clàusula de no regressió pròpia del Dret Comunitari, tenint en 
compte la preexistència a Espanya de sistemes de protecció de persones denunciants en 
algunes c*omunidades a*utónomas, com la Comunitat Valenciana, que va ser la primera, de 
conformitat amb la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, a regular, en el seu 
article 14, l'Estatut de protecció de la persona denunciant, així com a atorgar el mateix per 
primera vegada a una persona, empleada pública, al novembre de 2017. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2023-4513
https://www.boe.es/buscar/pdf/2016/BOE-A-2016-12048-consolidado.pdf
https://dogv.gva.es/auto/dogv/docvpub/rlgv/2019/RAF_20190627_ca_RAF_20190716.pdf
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Per tant, si bé la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de 
Prevenció i Lluita contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, i les seues normes 
de desenvolupament, es van anticipar, com tantes vegades hem dit, a la Directiva 
Whistleblowing, es fa necessari, durant els pròxims mesos, realitzar una revisió detallada 
del dret autonòmic perquè el mateix resulte completament adequat al text d'aquella, incloent-
hi a més aquells aspectes de la Llei 2/2023 que vinguen a satisfer llacunes, dotar de 
seguretat jurídica i consolidar el nostre sistema autonòmic de prevenció i lluita contra la 
corrupció, respecte a la protecció de les persones denunciants i el canal extern de 
denúncies, que permet a qualsevol ciutadà, siga empleat públic o no, o persona jurídica, 
dirigir-se al mateix per a informar de fets que poden donar lloc a l'exigència de 
responsabilitats legals. 

Així, segons pot veure's en l'apartat 3.2.3. d'aquesta Memòria, el Projecte de modificació de 
la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, de l'Agència de Prevenció i Lluita 
contra el Frau i la Corrupció de la Comunitat Valenciana, elaborat per aquesta Agència a 
mitjan any passat i impulsat en el si del Consell per la Conselleria de Transparència, a fi 
d'haver sigut incorporat a l'Avantprojecte de Llei de mesures fiscals, de gestió administrativa 
i financera i d'organització de la Generalitat, que es troba disponible en la nostra pàgina web, 
afegia un últim paràgraf a l'article 2, rubricat Règim jurídic, de la Llei 11/2016, de 28 de 
novembre, de la Generalitat, amb el següent contingut: 

“La Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consell del 23 d'octubre de 
2019, relativa a la protecció de les persones que informen sobre infraccions del Dret de 
la Unió, serà aplicable a les denúncies de frau, corrupció i qualsevol altra activitat 
contrària a la llei que vaja en detriment de l'interés general, així com a la protecció de les 
persones que denuncien tals infraccions.” 

Es prenia com a punt de partida i precedent, per a introduir aquesta referència, la regulació 
literal de l'Oficina Europea de Lluita contra el Frau (OLAF), continguda en el nou apartat 3 
bis de l'article 10 del Reglament (UE, EURATOM) núm. 883/2013 del Parlament Europeu i 
del Consell d'11 de setembre de 2013, relatiu a les seues investigacions, que va ser modificat 
mitjançant el Reglament 2020/2223 (DOUE 28.12.2020), per a la seua adaptació a la 
Directiva (UE) 2019/1937. 

És per tot això que aquesta Agència presentarà davant les Corts Valencianes una proposta 
de modificació de la Llei 11/2016, de 28 de novembre, de la Generalitat, en els pròxims 
mesos, a fi de complir amb el mandat de l'Estat, partint del projecte plantejat en 2022, i al 
qual s'afegiran altres qüestions que es consideren exigibles i necessàries a la vista de la 
nova Llei estatal.  

Algunes d'elles ja recollides en el nostre Reglament de funcionament i règim interior de 27 
de juny de 2019, i que hauran d'integrar-se en el text de la Llei, com és la impossibilitat de 
recórrer, tant en via administrativa com contenciosa, de les decisions adoptades en els 
procediments d'investigació, els drets i deures de les persones denunciants, l'exoneració de 
responsabilitat davant l'obtenció d'informació rellevant sempre que no constituïsca un 
delicte, o la inversió de la càrrega de la prova en cas de represàlies corresponent a qui haja 
adoptat una mesura perjudicial provar que el mal no va ser conseqüència de la denúncia 
sinó que es va basar exclusivament en raons objectives i degudament justificades. 

https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
https://www.boe.es/doue/2019/305/L00017-00056.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/09/220907-PROYECTO-modif-Ley-11-2016-tras-alegaciones-con-argumentario.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/09/220907-PROYECTO-modif-Ley-11-2016-tras-alegaciones-con-argumentario.pdf
https://www.antifraucv.es/wp-content/uploads/2022/09/220907-PROYECTO-modif-Ley-11-2016-tras-alegaciones-con-argumentario.pdf
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I introduir així mateix altres qüestions més concretes, en aplicació de la Directiva i de la Llei 
2/2023, com l'especificació dels mitjans a través dels quals es poden presentar denúncies o 
comunicacions: per escrit mitjançant correu postal o qualsevol mitjà electrònic habilitat a 
aquest efecte, o verbalment per via telefònica o a través de sistema de missatgeria de veu, 
i també a sol·licitud de l'informant mitjançant una reunió presencial. Tots aquests mitjans de 
presentació de denúncies són admesos en la pràctica des de l'inici del funcionament de 
l’AVAF, havent de posar en marxa ara la bústia de veu de manera addicional. 

També la remissió a la Llei estatal quant als Sistemes interns d'informació, a les qüestions 
relatives a la protecció de dades, la necessitat de revisar el procediment de gestió de 
denúncies i informacions cada tres anys, i l'obligació de portar un llibre-registre de denúncies 
i investigacions al fet que han donat lloc; registre que no serà públic i, únicament, a petició 
raonada de l'autoritat judicial competent, podrà accedir-se al contingut d'aquest, totalment o 
parcialment.  

Finalment, la petició d'aquesta Agència a les Corts Valencianes, que anirà acompanyada de 
la corresponent proposta de modificació de la llei autonòmica, s'estendrà al fet que el 
parlament valencià es pronuncie en aspectes tan importants com si l’AVAF ha d'ampliar o no 
les seues competències al sector privat, inclòs en l'esmentada llei estatal. 
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